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Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha
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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Rondonópolis

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003924-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAM ANTONIO DE SOUZA CHAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

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

 

Vista ao Polo Passivo, para manifestação em (5) cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000120-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intima-se as partes para, em quinze (15) dias, manifestarem sobre o laudo 

pericial ID 28398901, nos termos do artigo 477, §1º do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008416-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RITA FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCIELE MORETTI DE MELO OAB - MT0018451A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intima-se as partes para, em quinze (15) dias, manifestarem sobre o laudo 

pericial ID 28741158, nos termos do artigo 477, §1º do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009843-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intima-se as partes para, em quinze (15) dias, manifestarem sobre o laudo 

pericial ID 28741149, nos termos do artigo 477, §1º do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008851-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA DACIULIS KOGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA ALVES PEREIRA (REU)

CONCEICAO ALVES DA SILVA (REU)

 

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

de direito nos autos face a Certidão ID 28933414.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008840-29.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON ALVES AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CARVALHO ALVES OAB - MT19750/O (ADVOGADO(A))

AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO OAB - MT0013625A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Intima-se a Parte Autora para, caso queira, no prazo de 15(quinze) dias, 

impugnar a contestação oferecida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009918-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANACELIA COUTINHO BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR OAB - MT3076-A (ADVOGADO(A))

SIMONE FENGLER SPIERING OAB - MT11920/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ARY FRANCO CESAR OAB - SP123514-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - MT14469-O (ADVOGADO(A))

 

Intima-se a Parte Autora para, caso queira, no prazo de 15(quinze) dias, 

impugnar a contestação oferecida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010381-97.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LOUZINEY MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACQUES ANTUNES SOARES OAB - RS75751 (ADVOGADO(A))

 

Intima-se a Parte Autora para, caso queira, no prazo de 15(quinze) dias, 

impugnar a contestação oferecida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010451-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE OLIVEIRA FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Intima-se a Parte Autora para, caso queira, no prazo de 15(quinze) dias, 

impugnar a contestação oferecida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011505-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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ELENILSON RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Intima-se a Parte Autora para, caso queira, no prazo de 15(quinze) dias, 

impugnar a contestação oferecida nos autos.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001708-81.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT17528-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON FERNANDES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001708-81.2020 Ação: Carta Precatória (Busca e Apreensão) Juízo 

Deprecante: Salvador-BA Autor: Bradesco Administradora de Consórcios 

Ltda. Réu: Anderson Fernandes dos Santos. Vistos, etc. BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, pessoa jurídica de direito 

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

desfavor de ANDERSON FERNANDES DOS SANTOS, com qualificação 

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

deferida no (ID 28892749 – Processo n°0505662-40.2018.8.05.0001), nos 

termos do §12 do art.3º do Decreto-Lei nº911/69. Uma vez cumprida, 

intime-se a parte autora para requerer o que direito, após conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 06 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001710-51.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT17528-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON FERNANDES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001710-51.2020 Ação: Carta Precatória (Busca e Apreensão) Juízo 

Deprecante: Salvador-BA Autor: Bradesco Administradora de Consórcios 

Ltda. Réu: Anderson Fernandes dos Santos. Vistos, etc. BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, pessoa jurídica de direito 

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

desfavor de ANDERSON FERNANDES DOS SANTOS, com qualificação 

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

deferida no (ID 28892778 – Processo n°0505658-03.2018.8.05.0001), nos 

termos do §12 do art.3º do Decreto-Lei nº911/69. Uma vez cumprida, 

intime-se a parte autora para requerer o que direito, após conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 06 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001273-10.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO NASCIMENTO MATOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001273-10.2020 Ação: Busca e Apreensão Autora: Administradora de 

Consórcio Nacional Honda Ltda. Réu: Julio Nascimento Matos. Vistos etc... 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, pessoa 

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

Busca e Apreensão” em desfavor de JULIO NASCIMENTO MATOS, com 

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

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

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

dias, emendar a inicial, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 

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

nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) trazendo aos autos 

documentos comprobatórios da mora do réu, eis que as notificações de 

(fls.33/34 – correspondência ID 28528498, págs.2/3), não possuem 

comprovantes de entrega, nos termos do art.320 do CPC e §2º do art. 2º e 

art. 3º, ambos do Decreto-Lei nº911/69; b) recolhendo as custas e taxas 

judiciárias, bem como, comprovando seu recolhimento nos autos, nos 

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

Provimento nº22/2016-CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT, 

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

Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001682-83.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON XAVIER GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NAPOLEAO CARLOS CORREA DA ROCHA FILHO OAB - MT24940/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001682-83.2020 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Edson 

Xavier Gonçalves. Ré: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat 

S.A. Vistos, etc. EDSON XAVIER GONÇALVES, com qualificação nos 

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

Seguro Obrigatório” em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pessoa jurídica de direito 

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

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

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

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

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

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

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

processual ao regular o instituto do benefício da justiça, consolida 

entendimentos já firmados pelos tribunais e cria novos instrumentos para o 

maior dimensionamento do direito fundamental da justiça gratuita. A justiça 

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

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

despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a 

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

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

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

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

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

tradutor nomeado para apresentação de versão em português de 

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

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

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

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

ao exercício da ampla defesa e do contraditório; IX - os emolumentos 
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devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, 

averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de 

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

tenha sido concedido. Na atualidade adoto entendimento diverso do 

anteriormente externalizado, posicionando-me no sentindo de que a 

simples declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa 

natural não é suficiente para a concessão dos benefícios da justiça 

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

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

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

comprovação da hipossuficiência de recursos. Nesse esteio, assevera a 

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

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

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

Estado objetiva fundamentalmente construir uma sociedade justa, livre e 

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

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

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

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

pobres não fosse dado obter tutela jurisdicional estatal e o 

restabelecimento da ordem jurídica violada. O direito fundamental à 

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

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

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

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

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

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

comprovação de insuficiência de recursos. O texto constitucional exige 

expressamente comprovação da miserabilidade, vale dizer, não se 

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

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

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

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

ausente aos autos documentos que se prestam para o fim colimado, sob 

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

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

carreando aos autos o comprovante de endereço atualizado no qual o 

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

venha acompanhado de declaração de residência assinada pelo titular da 

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

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

485, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 

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

Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010465-98.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON SERROU BARBOSA (REU)

 

Intima-se a parte autora para requerer o que de direito, dando 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009532-28.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTES IRMAOS CAMILOTTI LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT11858-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G10 - TRANSPORTES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA MENEGOTTO SIRONI OAB - PR0040396A (ADVOGADO(A))

MARCOS ROGERIO SCIOLI OAB - PR0068694A (ADVOGADO(A))

 

Intima-se a Parte Autora para, caso queira, no prazo de 15(quinze) dias, 

impugnar a contestação oferecida nos autos.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001133-73.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVIT JESUS MALAQUIAS OAB - MT19601/O (ADVOGADO(A))

LOUIZE HONORATO DE FREITAS OAB - 438.972.311-15 

(REPRESENTANTE)

GABRIEL GAETA ALEIXO OAB - MT11210-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERVAL BATISTA ALVES (REQUERIDO)

AMILTON VITOR SCHEFFER (REQUERIDO)

NELI SOARES DE BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001133-73.2020 Ação: Obrigação de Fazer Autora: Louize Honorato 

de Freitas Augustin. Réus: Roberval Batista Alves e Outros. Vistos, etc. 

LOUIZE HONORATO DE FREITAS AUGUSTIN, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Obrigação de Fazer” em 

desfavor de ROBERVAL BATISTA ALVES, NELI SOARES DE BRITO e 

AMILTON VITOR SHEFFER, com qualificação nos autos, sobreveio o 

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

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

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

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

indicando o Código de Endereçamento Postal (CEP) das partes, nos termos 

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

021/2011/TP; b) carreando novamente os documentos de (ID 28427867, 

pág.03/08), eis que os constantes nos autos são ilegíveis (borrados). 

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

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 06 de fevereiro de 2020. Dr. 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001054-94.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ALVES (REQUERENTE)

ALICE MENDES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IONE PEDROSA CURY MUSSI GUEDES (REQUERIDO)

SIVONE PEDROSA CURY MUSSI (REQUERIDO)

JAMIL ANTONIO PEDROSO CURY MUSSI (REQUERIDO)

AMIN GERALDO DE ALMEIDA CURI MUSSI (ESPÓLIO)

IVONE PEDROSA CURY MUSSI PASQUALOTTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001054-94.2020 Ação: Adjudicação Compulsória Autores: Fernando 

Alves e Outra. Réus: Espólio de Amin Geraldo de Almeida Cury e Outros. 

Vistos, etc. FERNANDO ALVES e ALICE VIEIRA MENDES, com qualificação 

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

Compulsória” em desfavor de ESPÓLIO DE AMIN GERALDO DE ALMEIDA 

CURY MUSSI,JAMIL ANTONIO PEDROSA CURY MUSSI, SIVONE PEDROSA 

CURY MUSSI IONE PEDROSA CURY MUSSI GUEDES e IVONE PEDROSA 

CURY MUSSI PASQUALOTTO, com qualificação nos autos, sobreveio o 

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

Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, sob pena de extinção nos 

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

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

88/2014/CGJ: a) indicando o Código de Endereçamento Postal (CEP) dos 

autores, nos termos do artigo 319, II, do Código de Processo Civil e artigo 

1º, da Resolução nº 021/2011/TP; b) recolhendo as custas e taxas 

judiciárias, bem como, comprovando seu recolhimento nos autos, nos 

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

Provimento nº22/2016-CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 06 

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

Cível.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008448-89.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE PADUA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTELLO JUNIOR OAB - MT6370-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIANA MARIA QUEIROZ SANTOS (REU)

IVAN CINTRA RIBEIRO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEISI VIEIRA FERREIRA OAB - MT10071-B (ADVOGADO(A))

 

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

de direito nos autos face a Certidão ID 28942676.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 759608 Nr: 13147-19.2014.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEYDIANE MICHELLY FERREIRA TEIXEIRA, 

HELENA DE PAULA CORTEZ KISS, TRANSELERI TRANSPORTES LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:OAB/MT7250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT, IOLANDA 

MACHADO MENDES LEÃO - OAB:17243 OAB/MT, STALYN PANIAGO 

PEREIRA - OAB:6115-B/MT

 Intima-se as partes interessadas para que, no prazo comum de(15)quinze 

dias apresentem contrarrazoes aos recursos interpostos nos autos as 

fls.378/382 e 390/412.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 434403 Nr: 3069-05.2010.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS GUILHERME DA SILVEIRA E LIMA, ANA 

CLAUDIA CANINEO OLIVEIRA E LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO BERNARDINO DE MENDONÇA 

JUNIOR, ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REYNALDO OLIVEIRA RUY - 

OAB:13895/MT, WELBER COSTA BAIMA - OAB:MT/ 7870

 Intimação do advogado do requerente para manifestar-se nos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito, nos termos do 

despacho de fls. 678.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 449947 Nr: 5127-44.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORLUX MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, 

IVONETE ANA ZANCANARO PISSAIA, DISIOLI LUIZ PISSAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

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

(cinco)dias, manifestem sobre o petitório de fl. 191.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 712903 Nr: 7988-66.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMANUEL ROSSATO MURARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENITA DA SILVA THEODORO, SUL AMERICA 

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 Do Advogado da parte Autora para, no prazo legal, manifestar-se da 

petição de fls. 541/546.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 736948 Nr: 16188-28.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO ALEXANDRE MAGALHAES, ESPÓLIO DE 

MARIA DAS GRAÇAS CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OROZIMBO RUELA DE OLIVEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIA MARTINS SOARES 

FERREIRA - OAB:MT/10046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRUNO ANTONIO 

MENDES DA SILVA, para devolução dos autos nº 

16188-28.2013.811.0003, Protocolo 736948, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 17069 Nr: 1724-73.1988.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MIRANDA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO MARQUES SOARES FILHO, 

CARLOS ALBERTO DE BRITO SOARES, CARLOS ALBERTO DE BRITO 

SOARES, CABB ASSESSORIA INDUSTRIAL EIRELE - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fls.596/598), hei por bem em 

deferir o pedido e, via de consequência, determino a citação dos sócios 

da empresa executada por edital, com fulcro no artigo 256, inciso II e artigo 

257, ambos do Código de Processo Civil.

Prazo do edital é de (30) trinta dias.

Deverá ainda a parte exequente, retirar o edital em (10) dez dias e 

providenciar sua publicação no jornal local, no mesmo prazo, 

comprovando nos autos, em consonância com o disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, dê-se vista à parte 

exequente, para manifestação em (5) cinco dias, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 29 de janeiro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

 Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006746-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO (EXECUTADO)

GUILHERME VIGOLO (EXECUTADO)

NELSON JOSE VIGOLO (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1006746-79.2017 Ação: Execução de Título Extrajudicial Autor: Banco do 

Brasil S/A Réus: Edilena Pereira Moraes Vigolo e Outros Vistos, etc... O 

pedido formulado pelo exequente (fls.400/403), não o conheço como 

recurso de embargos de declaração, pois, uma vez homologado o acordo, 

nos moldes como proposto, implícito está o deferimento do requerimento 

formulado, o que ocorreu quando da prolação da decisão de (fls.397). De 

outro norte, para não alimentar discórdia jurídica, hei por bem deferir o 

requerimento formulado pelo exequente, devendo a senhora gestora 

expedir o necessário para cumprimento da cláusula décima nona. 

Intimem-se. Cumpra. Roo-Mt, 06/fevereiro/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª. Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001374-47.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON OLA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR OAB - MT17130/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REU)

LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001374-47.2020 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

Roberson Ola Barbosa. Réus: Magazine Luiza S/A e Luizacred S/A 

Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento. Vistos, etc. 

ROBERSON OLA BARBOSA, com qualificação nos autos, ingressara 

neste juízo com a presente “Ação de Declaratória de Inexistência de 

Débito” em desfavor de MAGAZINE LUIZA S/A E LUIZACRED S/A 

SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, pessoas 

jurídicas de direito privado, sobreveio o pedido de tutela de urgência, 

vindo-me os autos conclusos. Aduz o autor que soubera estar seu nome 

e CPF inscritos nos órgãos de restrição ao crédito, em razão de um 

suposto débito no valor de R$53,31 (cinquenta e três reais e trinta e um 

centavos), referente ao contrato n°005107889000000, conforme 

documento de (ID 28579498); que, não reconhece tal obrigação como 

sendo sua. Por derradeiro, requer que seja deferida a tutela provisória de 

urgência, a fim de que seja excluído o nome e CPF do autor dos órgãos de 

restrição ao crédito, em razão do débito discutido nos autos, sob pena de 

multa diária no valor de R$300,00 (trezentos reais), nos termos do item ‘a’ 

de (ID 28578237, pág.09). D E C I D O: Considerando os documentos de (ID 

28578239), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 

98, NCPC). O artigo 294 do Código de Processo Civil, estabelece que a 

tutela provisória pode fundar-se em urgência (cautelar ou antecipada 

satisfativa) ou evidência, sendo requisito necessário à concessão das 

mesmas a verossimilhança da alegação, bem como, para aquela que haja 

juízo ligado à urgência. Ressalte-se que verossimilhança da alegação é a 

confrontação entre a verdade das afirmações contidas na petição inicial 

(narrativa dos fatos) e os demais elementos carreados aos autos 

(provas). De forma que, a tutela jurisdicional provisória pode ser exprimida 

antes do trânsito em julgado, quando a decisão jurisdicional produzir 

efeitos concretos, satisfazendo provisoriamente o direito invocado. Sobre 

a questão, eis a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA - LIMINAR - DEFERIMENTO - PRESENÇA DE 

REQUISITOS AUTORIZADORES. - Presentes os requisitos da probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, há 

que se conceder a tutela de urgência para retirada do nome da parte dos 

órgãos de proteção ao crédito.” (TJ-MG - AI: 10000180868721001 MG, 

Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 13/03/2019, Data de 

Publicação: 15/03/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA 

SOBRE A DÍVIDA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO CADASTRO DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - EXCLUSÃO - POSSIBILIDADE - ANTECIPAÇÃO 

DOS EFEITOS DA TUTELA - ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

- REQUISITOS - PRESENÇA - RECURSO PROVIDO. - Nos termos do art. 

300 do Código de Processo Civil de 2015, a tutela de urgência será 

concedida quando estiverem evidenciados a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. - Preenchidos os 

requisitos necessários para a concessão da antecipação dos efeitos da 

tutela, esta deve ser deferida.” (TJ-MG - AI: 10000170092373001 MG, 

Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 20/08/0017, Câmaras Cíveis / 

10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2017) Assim, resta 

demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da 

probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes 

e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da 

parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano 

irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde 

logo (art.300, CPC). Por outro lado, o deferimento do pedido, prejuízo algum 

acarretará à ré, a qual poderá inscrever o nome da parte autora nos 

órgãos de restrição ao crédito se constatado durante a instrução 

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

parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a exclusão do 

nome e CPF do autor dos órgãos de restrição ao crédito, em razão do 

débito no valor de R$53,31 (cinquenta e três reais e trinta e um centavos), 

referente ao contrato n°005107889000000, conforme documento de (ID 

28579498), até ulteriores deliberações deste juízo. Deixo de aplicar multa 

por descumprimento e, via de consequência, determino que seja expedido 

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

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

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

28578237, pág.10), eis que entendo, por ora, necessário e oportuno a 

instauração do contraditório e possibilitar a ampla defesa, devendo ser 

distribuído o ônus da prova no momento do saneamento do processo 

(art.373, CPC). Eis a jurisprudência: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE 

DÉBITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ANÁLISE DO PEDIDO - 

DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. - Se não 

ocorrer nenhuma das hipóteses de julgamento antecipado do processo, 

deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização, definir a 

distribuição do ônus da prova (CPC, art. 357, caput, III).” (TJ-MG - AI: 

10000181439167001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 

27/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019) Em consonância com o 

disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 06 de abril de 2020, às 10h30min, no 

CEJUSC. Citem-se, observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, 

§5º, §8º e §9º, do Código de Processo Civil. Constem no mandado as 

advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

Ofertadas as contestações, certifique-se a tempestividade e vista dos 

autos à parte autora para impugnar, querendo, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 06 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012845-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAFAIETE GOMES PINTO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0012637A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT5448-O (ADVOGADO(A))

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n°1012845-31/2018 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais 

Autor: Lafaiete Gomes Pinto Filho. Ré: Unimed Rondonópolis – Cooperativa 

de Trabalho Médico. Vistos, etc. Analisando os termos do petitório de 

(fls.266/267 – correspondência ID 28027401), hei por bem em deferir, 
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expedindo-se carta precatória, para oitiva das testemunhas arroladas à 

(fls.266/267 – correspondência ID 28027401), devendo ser observado o 

disposto no artigo 260 e seguintes do Código de Processo Civil. Prazo 

para cumprimento da carta precatória é de (60) sessenta dias (artigo 261 

Código de Processo Civil). Ressalto, porém, que o rol de testemunhas 

aportara aos autos após o saneamento do processo (fl.257 – 

correspondência ID 27478260), por isso a expedição da mencionada 

missiva não suspende a instrução, conforme determina o artigo 377 do 

Código de Processo Civil. Finalmente, a parte não condicionara a oitiva das 

mesmas como imprescindível ao desate da questão, razão pela qual não 

há que se vislumbrar o adiamento da audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 26 de março de 2.020, às 14:00 horas, sem prejuízo 

da expedição da mencionada CP a qual poderá ser juntada aos autos a 

qualquer momento. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se de 

imediato. Roo-MT, 06 de fevereiro de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014329-47.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE GOMES ALMEIDA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT11858-O (ADVOGADO(A))

ALINE LUCIANA DA SILVA OAB - MT20355-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REU)

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1014329-47.2019 Ação: Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico 

Autora: Viviane Gomes Almeida Santana. Réus: Sabemi Seguradora S/A e 

Outro. Vistos, etc. VIVIANE GOMES ALMEIDA SANTANA, com qualificação 

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

Nulidade de Negócio Jurídico” em desfavor de SABEMI SEGURADORA S/A 

e BANCO BRADESCO S/A, pessoas jurídicas de direito privado, sobreveio 

o pedido de tutela de urgência, vindo-me os autos conclusos. Aduz a 

parte autora que é pensionista e possui dois empréstimos consignados 

junto à ré Sabemi Seguradora, representados pelos contratos de 

n°1368727 e 5571803, cujas parcelas de R$1.497,65 (um mil, 

quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos) e 

R$1.799,04 (um mil, setecentos e noventa e nove reais e quatro centavos) 

são descontadas diretamente do benefício previdenciário auferido pela 

autora; que, recebera a proposta de realizar a portabilidade dos 

empréstimos para a instituição financeira ré, Banco Bradesco S/A; que, 

assinara contrato para portabilidade do empréstimo, conforme documento 

de (ID 26032239 e ID 26032443), bem como, realizara transferência do 

valor de R$60.536,10 (sessenta mil, quinhentos e trinte e seis reais e dez 

centavos) para conta de titularidade de Lerida Karina da Costa Moraes, 

visando à quitação dos empréstimos existentes junto à ré Sabemi 

Seguradora, conforme documento (ID 26032450). Ademais, alega que fora 

surpreendida com os descontos oriundos dos contratos supostamente 

quitados, bem como, fora realizado novo desconto em seu benefício 

previdenciário, no valor de R$2.472,83 (dois mil, quatrocentos e setenta e 

dois reais e oitenta e três centavos), oriundo do contrato n°812752766, no 

valor de R$98.770,35 (noventa e oito mil, setecentos e setenta reais e 

trinta e cinco centavos); que, posteriormente, soubera que havia sido 

vítima de um “golpe”, motivo pelo qual registrara Boletins de Ocorrência, 

conforme documentos de (ID 26032452). Por fim, requer em sede de tutela 

antecipada que seja determinado que o réu Banco Bradesco S/A se 

abstenha de realizar descontos no benefício previdenciário da autora no 

valor de R$2.472,83, (dois mil, quatrocentos e setenta e dois reais e 

oitenta e três centavos), em razão do contrato n°812752766, sob pena de 

multa diária no importe de R$500,00 (quinhentos reais), nos termos de item 

‘a’ de (ID 26032221, pág.42). D E C I D O: Deixo de analisar o pleito de 

assistência judiciária, eis que a parte recolhera as custas judicias (ID 

26712520). O artigo 294 do Código de Processo Civil, estabelece que a 

tutela provisória pode fundar-se em urgência (cautelar ou antecipada 

satisfativa) ou evidência, sendo requisito necessário à concessão das 

mesmas a verossimilhança da alegação, bem como, para aquela que haja 

juízo ligado à urgência. Ressalte-se que verossimilhança da alegação é a 

confrontação entre a verdade das afirmações contidas na petição inicial 

(narrativa dos fatos) e os demais elementos carreados aos autos 

(provas). De forma que, a tutela jurisdicional provisória pode ser exprimida 

antes do trânsito em julgado, quando a decisão jurisdicional produzir 

efeitos concretos, satisfazendo provisoriamente o direito invocado. Sobre 

a questão, eis a jurisprudência: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

TUTELA DE URGÊNCIA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSINGADO - 

SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - POSSIBILIDADE - INDÍCIOS DE FRAUDE. 

1. De acordo com o que enuncia o art. 300, caput, do CPC, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao 

processo. 2. Diante de elementos que indicam a probabilidade de fraude 

na contratação de empréstimo consignado, a suspensão dos descontos 

até que se decida o mérito do processo, é a melhor medida que se impõe.” 

(TJ-MG - AI: 10000181290560001 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data 

de Julgamento: 26/03/0019, Data de Publicação: 29/03/2019) “AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. TUTELA PROVISÓRIA 

"INAUDITA ALTERA PARTE". PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO ABUSIVA. 

ALEGAÇÃO DE FRAUDE AO CONSUMIDOR E DESCONTOS DE 

EMPRÉSTIMOS FEITOS EM CONTRARIEDADE AO AJUSTADO ENTRE AS 

PARTES. CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR PARA DETERMINAR A 

PARALISAÇÃO DOS DESCONTOS REFERENTES AOS CONTRATOS 

OBJETO DA AÇÃO PRINCIPAL. CABIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS 

LEGAIS. REFORMA DA DECISÃO. Diz o consumidor que foi vítima de 

fraude porque foi instado a celebrar "portabilidade de empréstimo" por 

assessoria de cobrança (agravada), a qual, ao final, prestou serviço falho 

e totalmente diverso do negociado e, ainda, fez o agravante/consumidor 

adquirir um novo empréstimo, em parcelas superiores e sem qualquer 

quitação de antigos empréstimos. Pois bem, os documentos que instruem a 

petição inicial conferem plausibilidade ao direito ventilado pelo 

agravante/consumidor. A relação jurídica em pauta é regida pelas normas 

do Código de Defesa do Consumidor, diploma que protege o 

hipossuficiente que se encontra em situação desfavorecida. O risco de 

dano emerge dos descontos realizados em verba de natureza salarial. 

Assim, porque presentes os requisitos legais, impõe-se a concessão da 

tutela provisória pretendida. Agravo provido.” (TJ-SP - AI: 

21834184320198260000 SP 2183418-43.2019.8.26.0000, Relator: Sandra 

Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 06/12/2019, 12ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 06/12/2019) Assim, resta demonstrado, no 

caso vertente, que existem os requisitos da probabilidade, no sentido de 

restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação 

de que são verossímeis as alegações da parte autora, como também a 

possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, 

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

o deferimento do pedido, prejuízo algum acarretará ao réu, o qual poderá 

retomar os descontos caso venha a presente tutela provisória de urgência 

ser revogada; entretanto, o mesmo não se pode dizer em relação à autora 

que sofre o ônus da obrigação questionável. Assim, hei por bem em 

deferir parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para 

determinar que o réu, Banco Bradesco S/A, suspenda o desconto 

efetuado no benefício previdenciário da parte autora, no que diz respeito 

ao contrato n°812752766, valor de R$98.770,35 (noventa e oito mil, 

setecentos e setenta reais e trinta e cinco centavos), com parcelas no 

importe de R$2.472,83 (dois mil, quatrocentos e setenta e dois reais e 

oitenta e três centavos), sob pena de aplicação de astreintes no importe 

de R$200,00 (duzentos reais) por dia, limitando-se a importância de 

R$2.000,00 (dois mil reais), até ulteriores deliberações deste juízo, até 

ulteriores deliberações deste juízo. De outro norte, indefiro o pleito de 

inversão do ônus da prova requerido no item ‘c’ de (Id. 26032221, pág.42), 

eis que entendo, por ora, necessário e oportuno a instauração do 

contraditório e possibilitar a ampla defesa, devendo ser distribuído o ônus 

da prova no momento do saneamento do processo (art.373, CPC). Eis a 

jurisprudência: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE DÉBITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ANÁLISE DO PEDIDO - DECISÃO DE 

SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. - Se não ocorrer 

nenhuma das hipóteses de julgamento antecipado do processo, deverá o 

juiz, em decisão de saneamento e de organização, definir a distribuição do 

ônus da prova (CPC, art. 357, caput, III).” (TJ-MG - AI: 

10000181439167001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 

27/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019) Em consonância com o 
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disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 08 de abril de 2020, às 08h00min, no 

CEJUSC. Citem-se, observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, 

§5º, §8º e §9º, do Código de Processo Civil. Constem no mandado as 

advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

Ofertadas as contestações, certifique-se a tempestividade e vista dos 

autos à parte autora para impugnar, querendo, após conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 06 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001274-92.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON VALENZUELA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO FRANCO DE ARAUJO OAB - MT0013807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001274-92.2020 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

Jefferson Valenzuela de Araújo. Réu: Banco Bradesco Financiamento 

S/A. Vistos, etc. JEFFERSON VALENZUELA DE ARAÚJO, com qualificação 

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

Inexistência de Débito” em desfavor de BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTO S/A, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o 

pedido de tutela provisória, vindo-me os autos conclusos. Aduz a parte 

autora que a ré imputa-lhe débito no importe de R$18.473,50 (dezoito mil e 

quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta centavos), referente ao 

contrato de financiamento de n°4384753447, conforme certidão de 

registro de protesto de (ID 28529644); que, o referido contrato fora 

adimplido em janeiro/fevereiro de 2018; que, o veículo fora alienado para 

terceiro. Por derradeiro, a parte autora requer em sede de tutela provisória 

de urgência a suspensão/exclusão do registro de protesto existente, bem 

como, a não inserção do nome e CPF do autor nos órgãos de restrição ao 

crédito, nos termos do item ‘a’ de (ID 28529647, pág.07). D E C I D O: O 

artigo 294 do Código de Processo Civil, estabelece que a tutela provisória 

pode fundar-se em urgência (cautelar ou antecipada satisfativa) ou 

evidência, sendo requisito necessário à concessão das mesmas a 

verossimilhança da alegação, bem como, para aquela que haja juízo ligado 

à urgência. Ressalte-se que verossimilhança da alegação é a 

confrontação entre a verdade das afirmações contidas na petição inicial 

(narrativa dos fatos) e os demais elementos carreados aos autos 

(provas). De forma que, a tutela jurisdicional provisória pode ser exprimida 

antes do trânsito em julgado, quando a decisão jurisdicional produzir 

efeitos concretos, satisfazendo provisoriamente o direito invocado. Sobre 

a questão, eis a jurisprudência: “E M E N T A – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

ANULAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS – TUTELA PROVISÓRIA – EXCLUSÃO DO NOME DA 

AUTORA DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ARTIGO 300 

DO CPC/2015 – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO 

DEMONSTRADOS – EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A concessão da tutela provisória depende do 

preenchimento dos requisitos descritos no artigo 300, do CPC/2015, quais 

sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo. 2. A propositura de ação declaratória questionando a 

legitimidade de débitos que deram ensejo à negativação do nome da 

consumidora, acompanhada dos números de protocolos gerados 

administrativamente, evidencia a probabilidade do direito afirmado. 3. A 

permanência das restrições no nome da consumidora lhe causa grave 

dano que autoriza a concessão da tutela provisória.” (TJ-MS - AI: 

14131632820188120000 MS 1413163-28.2018.8.12.0000, Relator: Des. 

Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 27/02/2019, 4ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2019) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

TUTELA DE URGÊNCIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA - LIMINAR - DEFERIMENTO - 

PRESENÇA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. - Presentes os requisitos 

da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, há que se conceder a tutela de urgência para retirada do 

nome da parte dos órgãos de proteção ao crédito.” (TJ-MG - AI: 

10000180868721001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 

13/03/2019, Data de Publicação: 15/03/2019) Assim, resta demonstrado, 

no caso vertente, que existem os requisitos da probabilidade, no sentido 

de restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à 

aceitação de que são verossímeis as alegações da parte autora, como 

também a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil 

reparação, decorrente do não uso do direito desde logo (art.300, CPC). 

Por outro lado, o deferimento do pedido, prejuízo algum acarretará à ré, a 

qual poderá inscrever o novamente o nome e CPF da parte autora no rol 

de restrição ao crédito, caso venha ser verificada a inadimplência do 

referido título. Assim, hei por bem em deferir o pedido de tutela provisória 

de urgência para suspender, imediatamente, os efeitos do protesto 

indicado em desfavor da parte autora, no importe de R$18.473,50 (dezoito 

mil e quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta centavos), referente 

ao contrato de financiamento de n°4384753447, conforme documento de 

(ID 28529644), bem como, que a ré se abstenha de incluir o nome e CPF 

da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito, até ulteriores 

deliberações deste juízo. Ademais, determino expedição de ofício ao 2º 

Ofício Notarial e Registral de Primavera do Leste/MT para que suspendam 

os efeitos do protesto do título supra identificado registrado em nome da 

parte autora (art.297, CPC). De outro norte, indefiro o pleito de inversão do 

ônus da prova requerido no item ‘b’ de (ID 28529647, pág.03), eis que 

entendo, por ora, necessário e oportuno a instauração do contraditório e 

possibilitar a ampla defesa, devendo ser distribuído o ônus da prova no 

momento do saneamento do processo (art.373, CPC). Eis a jurisprudência: 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE DÉBITO - INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA - ANÁLISE DO PEDIDO - DECISÃO DE SANEAMENTO E 

ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. - Se não ocorrer nenhuma das hipóteses 

de julgamento antecipado do processo, deverá o juiz, em decisão de 

saneamento e de organização, definir a distribuição do ônus da prova 

(CPC, art. 357, caput, III).” (TJ-MG - AI: 10000181439167001 MG, Relator: 

Ramom Tácio, Data de Julgamento: 27/03/2019, Data de Publicação: 

29/03/2019) Em consonância com o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 06 

de abril de 2020, às 10h00min, no CEJUSC. Cite-se, observando-se os 

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

Civil. Constem no mandado as advertências dos artigos 335 e 344 ambos 

do Código de Processo Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a 

tempestividade e vista dos autos à parte autora para impugnar, querendo, 

após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 06 de fevereiro de 2020. 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005111-97.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCY DE OLIVEIRA PIMENTEL (AUTOR(A))

IVAN NICODEMOS DE OLIVEIRA PIMENTEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMEIRO TABELIONATO E REG DE IMOVEIS DE RONDONOPOLIS (REU)

HELIO CAVALCANTE GARCIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT12093-B (ADVOGADO(A))

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT14280-B (ADVOGADO(A))

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT11858-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

100511-97.2016 Ação: Indenização por Dano Material Autores: Luci de 

Oliveira Pimentel e Outros Réu: Hélio Cavalcante Garcia Vistos, etc... Luci 

de Oliveira Pimentel e Outro, pessoa jurídica de direito privado, via seu 

bastante procurador, ingressara com “Embargos de Declaração’ pelos 

fatos narrados no petitório de (fls.262/277 - ID 24566451), havendo 

impugnação da parte adversa, vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: O disposto no artigo 1022 do Código de Processo 

Civil, dispõe que: “Caberá embargos de declaração contra qualquer 
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decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

– suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Inicialmente, é 

importante considerar que cada recurso previsto em nosso ordenamento 

jurídico possui um objetivo específico, sendo que os embargos de 

declaração prestam-se para complementar ou aclarar as decisões 

judiciais como um todo, quando nestas existirem pontos omissos, 

obscuros ou contraditórios. Torna-se importante anotar que a finalidade 

dos embargos de declaração, portanto, é corrigir defeitos porventura 

existentes nas decisões proferidas pelo magistrado, conforme ensina 

Bernardo Pimentel Souza, em Introdução aos recursos cíveis e à ação 

rescisória, 2. ed., Belo Horizonte: Maza Edições, 2001, p. 305: "Os 

defeitos sanáveis por meio de embargos declaratórios podem constar de 

qualquer parte da decisão. Tanto o dispositivo como a fundamentação 

podem conter omissões, contradições e obscuridades. A ementa, que 

integra o acórdão por força do art. 563, também pode estar viciada. A 

contradição tanto pode ocorrer entre diferentes partes da decisão como 

no bojo de apenas uma delas. Com efeito, a contradição pode-se dar entre 

o relatório e a fundamentação, entre a fundamentação e o dispositivo, 

entre o dispositivo e a ementa, bem como entre tópicos da própria ementa, 

da fundamentação, do dispositivo e até mesmo do relatório." Caso 

inexistam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que 

se interpor embargos de declaração, pois os mesmos não podem ser 

utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, sendo 

que para tanto há o recurso próprio previsto na legislação. Analisando os 

fatos elencados pelos embargantes, vê-se sem sombra de dúvidas que os 

mesmos desejam modificar a decisão, o que não é possível, porque, tenho 

comigo que não há nenhum ponto obscuro ou omissão, devendo ser 

mantida em sua íntegra. “Não pode ser conhecido o recurso que, sob o 

rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida 

por outra. Os embargos declaratórios são apelo de integração não de 

substituição” (STJ – 1ª Turma. Resp. 15.774-0-SP, rel. Min. Humberto 

Gomes). Ademais, a decisão analisou todas as questões objeto do debate 

e, mesmo que assim não o fosse: “O juiz não se vincula ao dever de 

responder a todas as considerações postas pelas partes, desde que 

tenha encontrado, como na hipótese, motivo suficiente para endossar a 

sua decisão, não estando obrigado ater-se aos fundamentos por ela 

indicados e muito menos responder a cada item de suas 

colocações”(Resp. 101.485-0 SP – C. A. Rocha – Bol. STJ 11/40 – ano 97) 

Há que se esclarecer, ademais, os embargantes, em verdade, desejam 

obter a alteração do decisum, o que escapa aos estreitos limites dos 

declaratórios. Sobre o tema, Arakem de Assis, em sua obra Manuel dos 

Recursos, pondera com precisão que:“Evidentemente, os embargos de 

declaração não servem para reiterar o já decidido. É totalmente estranho 

aos embargos de declaração o escopo de julgar outra vez, repensar os 

termos do julgado anterior, percorrer todos os passos que conduziram à 

formação do ato para chegar a idêntico resultado. Faltariam a tais 

embargos repristinatórios os defeitos contemplados no art. 535, I e II, que 

os tornam cabíveis. E, de acordo com a 1ª. Seção do STJ, o recurso 

vertido revelaria "o manifesto caráter infringente pretendido pelo 

embargante de novo julgamento da questão já decidida" (in MANUAL DOS 

RECURSOS; Editora Revista dos Tribunais; 3ª Edição; São Paulo - 2010; 

pág. 603). Firme em tais circunstâncias, os embargos de declaração, em 

homenagem aos limites traçados pela lei instrumental civil, não podem ter 

caráter infringente, sendo inábeis à rediscussão de parte da decisão 

desfavorável ao embargante. Face ao exposto e princípios de direito 

aplicáveis à espécie, Julgo Improcedente os presentes embargos de 

declaração intentados por Luci de Oliveira Pimentel e Outro, assim, via de 

consequência, mantenho a decisão de (fls.254/259 – ID 22120678), em 

sua íntegra. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt.,06 de 

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

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000717-13.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENOR DA SILVA MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1000717-13.2017 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco 

Financiamentos S/A Réu: Valdenor da Silva Martins Vistos, etc... BANCO 

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

seu bastante procurador, ingressou com ‘Ação de Busca e Apreensão’ 

em desfavor de VALDENOR DA SILVA MARTINS, com qualificação nos 

autos, com fundamento no art. 66 da Lei nº 4.728/65 e Decreto-Lei nº 

911/69, visando ao bem descrito e caracterizado nos autos, que lhe foi 

alienado fiduciariamente em garantia. A ação veio instruída com os 

documentos necessários à espécie, sendo a liminar deferida e o bem 

apreendido, consoante se verifica pelas certidões. Devidamente citado, 

não ofereceu contestação, tendo o procurador da autora requerido o 

julgamento antecipado da lide, vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: Não há necessidade de dilação probatória no 

caso em pauta, por isso, passo a proferir o julgamento antecipado da lide, 

de conformidade com o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Colhe-se dos elementos probatórios acostados aos presentes autos que o 

autor concedeu financiamento ao réu, mediante contrato de financiamento, 

onde o réu alienou fiduciariamente ao banco credor o veículo descrito e 

caracterizado no processo. Como o réu, segundo os argumentos do autor 

não honrou o compromisso assumido e estando em mora, conforme 

asseveram os documentos acostados aos autos, o autor optou pela 

busca e apreensão do bem objeto da garantia. Presentes os requisitos 

formais para sua constituição, concernente em instrumento escrito, onde 

está consignado o total da dívida, o prazo e a forma de pagamento, a taxa 

de juros, a estipulação dos demais encargos, a descrição do objeto da 

alienação bem como os elementos de sua identificação, tornava-se 

inadmissível o indeferimento da liminar requerida, pois, para tanto, 

necessário apenas e tão-somente a comprovação da mora ou 

inadimplemento do devedor. E, consoante se infere do processo o 

devedor está em mora que se constitui segundo os termos do art. 2º, § 2º, 

do Decreto-Lei 911/69. Dessa sorte, o que é fundamental para dirimir a 

questão é saber se há mora. Esta, por descumprimento da obrigação 

contratual, ficou cabalmente comprovada. "EMENTA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. VIA EXTRAJUDICIAL. 

POSSIBILIDADE. BENS NECESSÁRIOS À ATIVIDADE LABORAL DO 

DEVEDOR. O art. 2º, Decreto-Lei nº 911/69, dispõe que no caso de 

alienação fiduciária a mora decorrerá do simples vencimento do prazo 

para o pagamento da obrigação, sendo imprescindível, porém, a sua 

comprovação, que poderá ser feita por ofício extrajudicial, via cartório. Em 

alienação fiduciária. Havendo inadimplemento das obrigações por parte do 

devedor e sendo os bens oferecidos em garantia necessários atividade 

laboral, recomenda-se que permaneça com a posse dos referidos, a fim 

de se evitar prejuízos maiores" (TJMT - Agravo de Instrumento nº 10.399, 

rel. Des. Ernani Vieira de Souza, Diário da Justiça do Estado de 

22/setembro/99, página 10). Portanto, no caso em tela, a comprovação da 

mora ressai evidente, basta verificar o documento acostado aos autos, 

assim, não havia como não atender a súplica inicial. Ora, no caso dos 

autos, não há que se negar que a ré ocorreu em revelia, pois não 

contestou o pedido e nem efetuou o depósito do valor correspondente à 

purgação. "Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações formuladas pelo autor". (Art.344 

do Código de Processo Civil) É princípio corrente que, se o réu 

regularmente citado não comparece, se não contesta, e tem a sua 

omissão punida com a presunção legal, todos os fatos que integram a 

demanda do autor e servem de suporte ao seu pedido, são reputados 

verdadeiros. Foi em homenagem ao dever de participação que o legislador 

impôs ao demandado, assegurando e valorizando o contraditório, que a lei 

processual sancionou a omissão do réu, impondo ao Juiz o imediato 

conhecimento do mérito da causa, para considerar a presunção legal e 

não para punir aquele que age, o autor, com o veredictum da absolvição, 

ao fundamento de que não produzira as provas de que os efeitos da 

revelia o isentaram. E, a jurisprudência tem deixado assente que: "A falta 

de contestação, quando ocorreu regularmente a citação, caracteriza a 

revelia do réu. E, quando revel o réu, devem os fatos alegados pelo autor 

ser tidos como verdadeiros" (RT 587/221). “Citado o réu, ciente do prazo 

para contestar, não oferecendo defesa na ocasião ou oferecimento tardio 

da contestação, a decretação da revelia é de rigor. Motivo não há, para 

concessão de prazo destinado à produção de provas pelo réu, pois tal 
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providência só é exigível quando não se verificar o efeito da revelia” (RT 

722/141) Por outro lado, não obstante a falta de contestação, não poderão 

ser reputados como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando 

contrariados por ele próprio, ou quando inverossímeis, o que não é o caso 

dos autos, uma vez que o feito encontra-se revestido de elementos 

sérios, de forma que, a ação deve ser julgada procedente. De forma que, 

estando o contrato válido; demonstrado que fora efetuado a comunicação 

da mora; e, comprovada a inadimplência do réu de maneira translúcida, só 

há um caminho a ser trilhado, qual seja, a procedência da ação. Face ao 

exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a 

presente ação de 'Busca e Apreensão' promovida por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, em desfavor de VALDENOR DA SILVA MARTINS, 

com qualificação nos autos, declarando rescindido o contrato e 

consolidando nas mãos do autor o domínio e a posse plenos e exclusivos 

do bem. Levante-se o depósito judicial, facultada a venda pela autora, na 

forma do art. 3º, § 5º, do Decreto-Lei nº 911/69. Cumpra-se o disposto no 

artigo 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, oficie-se ao Detran, comunicando 

estar a autora autorizada a proceder a transferência a terceiros. Condeno 

o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa. 

Transitada em julgado e pagas as custas, o que deve ser certificado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 06/fevereiro/2020.

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

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003594-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYCON FABIO GONCALVES LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1003594-86.2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco J. Safra S/A 

Réu: Maycon Fabio Gonçalves Leite Vistos, etc... BANCO J. SAFRA S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, via seu bastante procurador, ingressou 

com ‘Ação de Busca e Apreensão’ em desfavor de MAYCON FABIO 

GONÇALVES LEITE, com qualificação nos autos, com fundamento no art. 

66 da Lei nº 4.728/65 e Decreto-Lei nº 911/69, visando ao bem descrito e 

caracterizado nos autos, que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia. 

A ação veio instruída com os documentos necessários à espécie, sendo a 

liminar deferida e o bem apreendido, consoante se verifica pelas 

certidões. Devidamente citado, não ofereceu contestação, tendo o 

procurador da autora requerido o julgamento antecipado da lide, vindo-me 

os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Não há 

necessidade de dilação probatória no caso em pauta, por isso, passo a 

proferir o julgamento antecipado da lide, de conformidade com o artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Colhe-se dos elementos 

probatórios acostados aos presentes autos que o autor concedeu 

financiamento ao réu, mediante contrato de financiamento, onde o réu 

alienou fiduciariamente ao banco credor o veículo descrito e caracterizado 

no processo. Como o réu, segundo os argumentos do autor não honrou o 

compromisso assumido e estando em mora, conforme asseveram os 

documentos acostados aos autos, o autor optou pela busca e apreensão 

do bem objeto da garantia. Presentes os requisitos formais para sua 

constituição, concernente em instrumento escrito, onde está consignado o 

total da dívida, o prazo e a forma de pagamento, a taxa de juros, a 

estipulação dos demais encargos, a descrição do objeto da alienação bem 

como os elementos de sua identificação, tornava-se inadmissível o 

indeferimento da liminar requerida, pois, para tanto, necessário apenas e 

tão-somente a comprovação da mora ou inadimplemento do devedor. E, 

consoante se infere do processo o devedor está em mora que se constitui 

segundo os termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69. Dessa sorte, o 

que é fundamental para dirimir a questão é saber se há mora. Esta, por 

descumprimento da obrigação contratual, ficou cabalmente comprovada. 

"EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. VIA 

EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. BENS NECESSÁRIOS À ATIVIDADE 

LABORAL DO DEVEDOR. O art. 2º, Decreto-Lei nº 911/69, dispõe que no 

caso de alienação fiduciária a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para o pagamento da obrigação, sendo imprescindível, porém, a sua 

comprovação, que poderá ser feita por ofício extrajudicial, via cartório. Em 

alienação fiduciária. Havendo inadimplemento das obrigações por parte do 

devedor e sendo os bens oferecidos em garantia necessários atividade 

laboral, recomenda-se que permaneça com a posse dos referidos, a fim 

de se evitar prejuízos maiores" (TJMT - Agravo de Instrumento nº 10.399, 

rel. Des. Ernani Vieira de Souza, Diário da Justiça do Estado de 

22/setembro/99, página 10). Portanto, no caso em tela, a comprovação da 

mora ressai evidente, basta verificar o documento acostado aos autos, 

assim, não havia como não atender a súplica inicial. Ora, no caso dos 

autos, não há que se negar que a ré ocorreu em revelia, pois não 

contestou o pedido e nem efetuou o depósito do valor correspondente à 

purgação. "Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações formuladas pelo autor". (Art.344 

do Código de Processo Civil) É princípio corrente que, se o réu 

regularmente citado não comparece, se não contesta, e tem a sua 

omissão punida com a presunção legal, todos os fatos que integram a 

demanda do autor e servem de suporte ao seu pedido, são reputados 

verdadeiros. Foi em homenagem ao dever de participação que o legislador 

impôs ao demandado, assegurando e valorizando o contraditório, que a lei 

processual sancionou a omissão do réu, impondo ao Juiz o imediato 

conhecimento do mérito da causa, para considerar a presunção legal e 

não para punir aquele que age, o autor, com o veredictum da absolvição, 

ao fundamento de que não produzira as provas de que os efeitos da 

revelia o isentaram. E, a jurisprudência tem deixado assente que: "A falta 

de contestação, quando ocorreu regularmente a citação, caracteriza a 

revelia do réu. E, quando revel o réu, devem os fatos alegados pelo autor 

ser tidos como verdadeiros" (RT 587/221). “Citado o réu, ciente do prazo 

para contestar, não oferecendo defesa na ocasião ou oferecimento tardio 

da contestação, a decretação da revelia é de rigor. Motivo não há, para 

concessão de prazo destinado à produção de provas pelo réu, pois tal 

providência só é exigível quando não se verificar o efeito da revelia” (RT 

722/141) Por outro lado, não obstante a falta de contestação, não poderão 

ser reputados como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando 

contrariados por ele próprio, ou quando inverossímeis, o que não é o caso 

dos autos, uma vez que o feito encontra-se revestido de elementos 

sérios, de forma que, a ação deve ser julgada procedente. De forma que, 

estando o contrato válido; demonstrado que fora efetuado a comunicação 

da mora; e, comprovada a inadimplência do réu de maneira translúcida, só 

há um caminho a ser trilhado, qual seja, a procedência da ação. Face ao 

exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a 

presente ação de 'Busca e Apreensão' promovida por BANCO J. SAFRA 

S/A, em desfavor de MAYCON FABIO GONÇALVES LEITE, com 

qualificação nos autos, declarando rescindido o contrato e consolidando 

nas mãos do autor o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem. 

Levante-se o depósito judicial, facultada a venda pela autora, na forma do 

art. 3º, § 5º, do Decreto-Lei nº 911/69. Cumpra-se o disposto no artigo 2º, 

do Decreto-Lei nº 911/69, oficie-se ao Detran, comunicando estar a autora 

autorizada a proceder a transferência a terceiros. Condeno o réu ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa. Transitada em 

julgado e pagas as custas, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 06/fevereiro/2020.- Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-
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1001427-62.2019 Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais 

Autor: Sebastião Rodrigues de Almeida Ré: Energisa Mato Grosso Vistos, 

etc... SEBASTIÃO RODRIGUES DE ALMEIDA, com qualificação nos autos, 

via seu bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente 'Ação 

Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por 

Danos Morais' em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

aduzindo: “Que, é titular da unidade consumidora n° 6/128377-9; que, a ré 

negativou o nome do autor, sem prévia notificação pelo débito de R$ 

2.704,33 (dois mil, setecentos e quatro reais, trinta e três centavos), 

conforme contrato n° 0007002003201706; que, está sendo cobrado um 

valor muito além das faturas que normalmente se que chegam a R$ 500,00 

(quinhentos reais); que, importante destacar que as faturas em aberto no 

extrato são referentes as seis parcelas da suposta dívida, no valor de R$ 

109,66, cada, mas por desconhecer tal débito, não efetuou o pagamento; 

que, entrou em contato com a ré por diversas vezes, não obtendo êxito 

em suas respostas; que, a negativação levada a efeito pela ré é arbitrária; 

que, faz jus a indenização por dano moral, assim, requer a procedência da 

ação, com a condenação da empresa ré nos encargos da sucumbência. 

Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil, 

novecentos e vinte reais), postulando a ação sob o manto da assistência 

judiciária”. Num primeiro momento foi determinada emenda à inicial (fls.36), 

havendo cumprimento parcial, conforme se pode constatar pela certidão 

de (fl.51). O pedido de antecipação da tutela foi indeferido, não sobrevindo 

nenhum recurso, sendo designado dia e horário para audiência de 

conciliação, a qual se realizou, não se obtendo êxito. Devidamente citada, 

contestou o pedido, onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito 

pelo autor, dizendo: “Em preliminar, a impugnação ao pedido de assistência 

judiciária, asseverando que o autor não juntou nenhum documento que 

evidencie a falta de condições financeiras que justifique a concessão. No 

mérito, aduz que a ação não tem como prevalecer, pois, o autor deixou de 

efetuar os pagamentos das faturas, de modo que existe licitude no 

proceder da empresa ré; que, no caso em rela não há que se falar em 

dano moral; que, o autor está litigando de má fé, pois ajuizou a ação com o 

único objetivo de locupletar-se; que, o autor deve ser condenado no 

pedido contraposto no valor questionado, assim, pugna pela 

improcedência da ação e procedência do pedido reconvencional. Junta 

documentos”. Sobre a contestação, houve manifestação do autor. Foi 

determinada a especificação das provas, tendo as partes requerido o 

julgamento antecipado da lide (fl.159 – Id 25644983), vindo-me os autos 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Não há necessidade de 

dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental 

carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro 

desate à lide, por isso, passo ao julgamento antecipado e o faço com 

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

Rodrigues de Almeida aforou a presente ação declaratória de inexistência 

de débito c/c indenização por danos morais, em desfavor da empresa 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, caracterizada pelo 

débito R$ 2.704,33 (dois mil, setecentos e quatro reais, trinta e três 

centavos), a qual representa valor motivado pelas faturas arbitradas 

unilateralmente, bem como reparação de danos morais, experimentando, 

com tais fatos prejuízos de ordem moral. Analisando as razões de fato e 

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

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

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

provas suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência dos fatos 

narrados na exordial, devem ser debitados à empresa ré, que tomou as 

providência necessárias que o caso, naquele momento exigia. Pois bem. 

Conforme se extrai da inicial, a presente ação de nulidade de cobrança 

questiona um débito de energia elétrica imputado ao autor, no valor de R$ 

R$ 2.704,33 (dois mil, setecentos e quatro reais, trinta e três centavos), 

referente a débitos anteriores. Ou seja, pelo que consta da referida fatura, 

o débito questionado pelo autor não se refere a acerto de faturamento de 

energia decorrente de apuração de irregularidade no medidor, mas ao 

próprio consumo de energia apurado em leitura realizada pela empresa ré 

no medidor 6/128377-9. Assente-se, a empresa ré, na contestação, 

esclareceu que, na unidade consumidora do autor, não foi detectado 

irregularidade no medidor de energia, que registrou o consumo nos meses 

mencionados na inicial, e que embasou a cobrança questionada na 

presente ação. Se o débito questionado na ação não se refere a acerto de 

faturamento de energia decorrente de apuração de irregularidade no 

medidor, mas à cobrança pelo consumo de energia registrado no aparelho, 

não há obrigação de prévia instauração de processo administrativo, com 

garantia do contraditório e da ampla defesa. Tal exigência existe quando a 

energisa apura irregularidade em medidor e pretende cobrar o usuário por 

energia consumida e não faturada. Exigir contraditório, ampla defesa e 

participação do usuário no procedimento de cobrança de energia cujo 

consumo foi registrado no medidor inviabilizaria a própria prestação do 

serviço, pois, a energisa estaria obrigada a instaurar um procedimento 

mensal para realizar a cobrança de todos os usuários, o que é 

inimaginável. Ademais, sequer há razão para o autor se insurgir contra a 

atribuição de presunção relativa a ato praticado pela empresa ré, porque a 

ação, repito, não questiona débito apurado a partir da constatação de 

irregularidade no medidor por funcionário da Energisa. A emissão das 

faturas em desfavor do autor se deu com base na leitura do consumo 

mensal apurado na unidade consumidora, tal como prevê os artigos 84 e 

88 da resolução 414/2010 da ANEEL. Se o autor entende que existia algum 

defeito no medidor que tenha gerado aumento indevido do consumo 

registrado, deveria ter produzido prova de sua alegação, por se tratar de 

fato constitutivo de seu direito. E não se alegue que o autor faz jus à 

inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, porque tal dispositivo exige, para tal medida, que 

seja verossímil a alegação ou que o consumidor esteja na condição de 

hipossuficiente, o que não se verifica no caso. A prova pericial na unidade 

consumidora que estava instalado no momento em que foi apurado o 

consumo que geraram a cobrança das faturas questionadas, 

respectivamente e que poderia evidenciar eventual defeito no aparelho e 

registro acima do normal, não era de difícil realização por parte do 

consumidor, já que o medidor estava em seu poder. Além disso, não há 

alegação do autor capaz de demonstrar a probabilidade do direito 

invocado, pois ele faz questionamentos genéricos sobre o valor da 

cobrança. Não se pode perder de vista que o débito questionado na 

presente ação se refere a energia registrada efetivamente na unidade 

consumidora instalada na residência do autor, sendo ônus do autor 

comprovar que havia defeito no referido aparelho, o que, como visto, não 

ocorreu. Por fim, como o débito discutido não diz respeito a acerto de 

faturamento de energia decorrente de apuração de irregularidade no 

medidor, mas à cobrança pelo consumo de energia registrado no aparelho, 

não procede a pretensão do autor de recebimento de indenização por 

dano moral. O dano moral constitui prejuízo decorrente da dor imputada à 

pessoa, em razão de atos cujas consequências ofendem, indevidamente, 

seus sentimentos, provocando constrangimento, tristeza, mágoa, ou 

atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, definindo-o 

José Eduardo Callegari Cenci, inspirado em Wilson Melo da Silva, "como 

aquele que diz respeito às lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa 

natural - não jurídica - em seu patrimônio de valores exclusivamente ideais, 

vale dizer, não econômicos. Na conformidade desta doutrina, o dano moral 

teria como pressuposto ontológico a dor, vale dizer, o sofrimento moral ou 

mesmo físico inferido à vítima por atos ilícitos, e face de dadas 

circunstâncias...", acentuando esse doutrinador que o “Dano moral é, em 

síntese, o sofrimento experimentado por alguém, no corpo ou no espírito, 

ocasionado por outrem, direta ou indiretamente derivado de ato ilícito." 

("Considerações sobre o dano moral e sua Reparação", RT 638/46). Como 

frisado anteriormente, o dever de indenizar encontra suas diretrizes no 

art. 186 do Código Civil, ao preconizar que todo aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar 

prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano, advindo dessa norma 

que o dever ressarcitório exige a presença da culpa. A propósito, J.M. 

Carvalho dos Santos ensina que: "O essencial para ver a 

responsabilidade civil não é somente a imputabilidade; é preciso também 

que o fato seja culposo, isto é, contrário ao direito. A palavra culpa é 

empregada aí não no seu sentido restrito, mas no seu significado mais 

lato, abrangendo até o dolo. O nosso legislador, não se afastando da 

doutrina tradicional, conserva a responsabilidade civil com fundamento na 

culpa, provocada ou presumida, não acolhendo a nova teoria da 

responsabilidade sem culpa, tal como quer "Unger", e outros juristas de 

não menor porte." ("Código Civil Brasileiro Interpretado", vol. III, 15ª edição, 

pág. 320/321). O dever de indenizar, como é sabido, nasce da conjugação 

de três elementos, quais sejam, a existência do dano resultante da prática 

de um ato ilícito, e do nexo causal entre o primeiro e o segundo. No caso 

do dano moral, é notório que não se exige a prova efetiva do dano. 

Todavia, é mister que o dano alegado advenha de ato ilícito. Assim, é 

bastante a demonstração da efetiva ocorrência do fato gerador do pleito 

de dano moral. Além disso, para configurar o dano moral não basta mero 
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dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, sensibilidade exacerbada. Só 

deve ser reputado como causador do dano moral o ato que agride os 

direitos da personalidade e gere dor física ou moral, vexame e sofrimento 

que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em 

seu bem estar. Pois bem. Tratando-se a energia elétrica de bem 

indispensável às pessoas, fornecida por meio de serviço público 

subordinado ao princípio da continuidade da prestação, consideram-se 

incontroversos e passíveis de indenização os transtornos e os 

aborrecimentos causados ao consumidor que se vê impossibilitado de 

usufruir dela, em sua residência, em decorrência de indevida suspensão 

do serviço ou ilícita negativa da prestação do serviço. Nesse ínterim, é 

cediço que não é todo e qualquer ato comissivo ou omissivo praticado pela 

ré que gera o direito ao ressarcimento, cumprindo à parte, que se entende 

lesada, demonstrar a ocorrência do ato, o dano sofrido (material ou moral) 

e o nexo causal entre o fato administrativo e o dano daí advindo. Ou seja, 

desde que efetivamente verificado o dano, a sua reparação é devida, 

encontrando proteção no texto constitucional, como direito fundamental, 

independente dos reflexos patrimoniais advindos do referido dano. O Prof. 

Yussef Said Cahali tece interessantes considerações acerca do conceito 

de dano moral: (...) é a privação ou diminuição daqueles bens que têm um 

valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade de 

espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, 

a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em 

dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.) 

e dano que molesta a parte efetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, 

saudade, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano 

patrimonial (cicatriz deformante, etc.) e dano moral puro (dor, tristeza, 

etc.) (...)". (Dano Moral. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo 1998, 2ª 

edição. p. 20). Com efeito, o ônus da prova do dano moral é de quem o 

alega, cumprindo, à autora, a incumbência de comprovar a ocorrência do 

ato ilícito, o dano causado e o nexo causal entre o ato e o dano, nos 

termos do estabelecido no art. 373, I, do Código de Processo Civil. 

Analisando detidamente os documentos trazidos ao processo, extrai-se 

que o dano moral declarado pelo requerente não restou comprovado. A 

meu ver, a emissão da cobrança de suposto débito existente não importa, 

automaticamente, em reparação por dano moral. Quanto ao lançamento do 

nome do autor no cadastro de inadimplentes. É sabido que as empresas e 

instituições financeiras podem levar o nome do devedor junto ao cadastro 

de inadimplentes, quando o devedor não honrar o compromisso na data 

aprazada, inclusive cadastrá-lo em outros registros de restrição de crédito 

é o caso do exercício regular de um direito, mesmo causando 

constrangimento ou dor psíquica a outrem, não serão responsabilizadas, 

vez que acobertadas pelo disposto no artigo 188 do Código Civil, 

entretanto, é sabido também que, o uso abusivo do direito, isto é, aquele 

feito com desvio de sua função natural, para transformar-se em veículo do 

único propósito de lesar outrem, equipara-se ao ato ilícito e, como tal, 

enquadra-se na hipótese prevista no artigo 186 do Código Civil, 

acarretando para o agente o dever de reparar integralmente o prejuízo 

imposto ao ofendido. No caso posto à liça, tinha a empresa ré, em suas 

mãos, um crédito no valor de R$ 2.704,33 (dois mil, setecentos e quatro 

reais, trinta e três centavos), o qual não fora quitado, em sendo assim, a 

ré lançou o nome do autor no cadastro de inadimplentes, no exercício 

regular, pois, havia regularidade, portanto, não há que se falar em 

ilegalidade. Nessa linha, vê-se que o autor não logrou êxito em demonstrar 

a ocorrência de efetivo dano moral, não havendo qualquer comprovação 

de que os seus atributos da personalidade tenham sido violados a ponto 

de causar-lhe constrangimentos, perturbações, ou desequilíbrios 

psíquicos. Mera alegação de abalo moral não se mostra suficiente à 

configuração do dano. Sobre o tema, eis a jurisprudência: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CEMIG - VIOLAÇÃO DO MEDIDOR - 

AUSÊNCIA DE FATURAMENTO INFERIOR AO CORRETO - NÃO 

COMPROVAÇÃO DE TER O USUÁRIO SE BENEFICIADO DA VIOLAÇÃO - 

COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO - DANOS MORAIS - NÃO 

CABIMENTO - SENTENÇA REFORMARA EM PARTE. A aplicação do art. 72 

da Resolução nº456/2000 da ANEEL depende, pela própria redação do 

preceito normativo, de matéria probatória. Assim é que, para aplicá-lo, tem 

de haver comprovação de faturamento inferior ao correto, ou não ter 

havido qualquer faturamento. No caso concreto, ante a análise dos 

históricos de consumo de energia elétrica, tem-se que a violação do 

medidor constitui elemento probatório de intensa fragilidade, o que justifica 

a manutenção da sentença, que declarou indevida a cobrança realizada 

pela CEMIG. Não obstante, é certo que a mera cobrança do débito não dá 

ensejo à indenização por danos morais. (TJMG - Apelação Cível nº. 

1.0435.10.000747-3/001 - Rel. Des. Geraldo Augusto - Pub. em 

14/08/2013). “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

CEMIG - FRAUDE NA AFERIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA DO APARELHO DE MEDIÇÃO - 

UNILATERALIDADE DO PROCEDIMENTO - OFENSA AOS PRINCIPIOS DO 

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - CONSUMO DE ENERGIA NÃO 

FATURADA - AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS - COBRANÇA DE DIFERENÇAS 

INDEVIDA - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - PARCIAL 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - REFLEXO NA 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. - A cobrança de valores referentes a suposto erro na 

medição, devido a constatação de violação do aparelho medidor de 

consumo de energia elétrica, deve ser acompanhada de comprovação 

técnica do prejuízo da prestadora. A mera violação do lacre de segurança 

não tem o condão de imputar penalidades ao consumidor pelo dano, pois a 

alteração na medição depende de perícia, com a participação do 

consumidor, para ser demonstrada, sob pena de violação dos princípios 

do contraditório e da ampla defesa. - O dever de indenizar por danos 

morais depende da robusta comprovação dos prejuízos sofridos, bem 

como de sua relevância no plano subjetivo. Nesse contexto, o mero envio 

de cobranças indevidas à residência do autor não tem o condão de 

caracterizá-lo, quando não evidenciado qualquer prejuízo extrapatrimonial 

relevante. - Nos termos do art. 21 do Código de Processo Civil, no 

processo em que cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão 

recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os 

honorários e as despesas. (TJMG - Apelação Cível nº. 

1.0702.11.029494-0/001 - Relª. Desª. Vanessa Verdolim Hudson Andrade 

- Pub. em 07/03/2013). Em sendo assim, o caminho a ser trilhado é da 

improcedência da ação. O pedido de reconvenção. Em primeiro plano, 

insta ressaltar que, nos termos do art. 315, do CPC/73, a conexão com a 

ação principal ou com o objeto da defesa constitui o requisito essencial 

para a propositura da reconvenção, in verbis: "O réu pode reconvir ao 

autor no mesmo processo, toda vez que a reconvenção seja conexa com 

a ação principal ou com o fundamento da defesa." Sobre a razão deste 

instituto, leciona Humberto Theodoro Júnior, in Curso de Direito Processual 

Civil, 44ª ed., Ed. Forense, pág. 428. "O fundamento do instituto está no 

princípio da economia processual, com o que se procura evitar a inútil 

abertura de múltiplos processos entre as mesmas partes, versando sobre 

questões conexas, que muito bem poderiam ser apreciadas e decididas a 

um só tempo." A lei não faz qualquer ressalva sobre o cabimento da 

reconvenção em ações que obedeçam a procedimentos especiais, sendo, 

pois, perfeitamente cabível a sua propositura em feitos de rito especial, 

desde que ocorra a conexão com a causa principal ou com os 

fundamentos da resposta. Nesse sentido, Nelson Nery Junior e Rosa 

Maria Andrade Nery, no livro Código de Processo Civil Comentado e 

legislação processual civil extravagante em vigor, 3ª edição, editora RT, p. 

962, lecionam: "2. Possessória e reconvenção. Se o réu de possessória 

pretender outra coisa que não a proteção possessória ou a indenização 

pelos danos oriundos do esbulho ou turbação, deverá fazê-lo pelo meio da 

ação declaratória incidental (RP 11/12), ou pela via reconvencional 

(Fornaciari Jr., Da reconvenção no direito processual civil brasileiro, 2ª 

ed., SP, 1983, n. 38. p. 137), pois na contestação somente poderá pedir o 

que a lei autoriza: a proteção possessória e a indenização por perdas e 

danos." (Nery, RP 52/170). Sobre a matéria, eis a jurisprudência: 

“APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - RECONVENÇÃO - 

POSSIBILIDADE - DIVIDA QUITADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

OCORRÊNCIA - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - ALTERAÇÃO DE 

OFÍCIO. - Pretendendo a parte indenização pelos danos morais a via 

adequada é a reconvenção, vez que tal caso não se encontra abarcado 

pelo art. 922 do CPC. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0105.08.271211-5/001, 

Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, 10ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 04/11/2014, publicação da súmula em 14/11/2014) 

“APELAÇÃO CÍVEL - COISA JULGADA - NÃO OCORRÊNCIA - CABIMENTO 

DE RECONVENÇÃO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - 

PRELIMINARES REJEITADAS - AUSÊNCIA DE ILÍCITO - IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO - LITIGANCIA DE MÁ FÉ - RECURSO A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. (...) - Em que pese a possibilidade de pedido contraposto na 

ação de reintegração de posse, não há vedação legal para a interposição 

da ação de reconvenção. (...). (TJMG - Apelação Cível 
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1.0529.11.000756-2/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 

13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2014, publicação da súmula em 

04/07/2014) Portanto, resta patente que o único requisito exigido pelo 

Código de Processo Civil de 1973 para o cabimento da ação 

reconvencional é a sua conexão com a causa principal ou com os 

fundamentos da defesa apresentada. No caso em desate, busca a ré 

reconvinte seja reconhecida a fatura objurgada como sendo líquida, certa 

e exigível no valor R$ 2.704,33 (dois mil, setecentos e quatro reais, trinta e 

três centavos), assim, há que se deixar consignado que os elementos 

próprios ao reconhecimento da pretensão afloraram, portanto, deve o 

pedido ser acatado de plano, devendo, por consequência, o autor arcar 

com os encargos da sucumbência. Por fim, em relação aos honorários 

devidos na ação principal e na reconvenção, o Superior Tribunal de 

Justiça pacificou entendimento, com o qual coaduno, de que "a 

reconvenção constitui ação autônoma; dessa forma, são devidos os 

honorários em razão da sucumbência, independentemente do resultado da 

ação principal". Nesse sentido: "... RECONVENÇÃO - AUTONOMIA - 

HONORÁRIOS - CABIMENTO. (...) 2. A reconvenção constitui ação 

autônoma; dessa forma, são devidos os honorários em razão da 

sucumbência, independentemente do resultado da ação principal. 

Precedentes: AgRg no Ag 690.300/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Quarta 

Turma, julgado em 13.11.2007, DJ 3.12.2007, p. 311; AgRg no REsp 

753.095/DF, Rel. Min. Castro Meira, Terceira Turma, julgado em 23.8.2007, 

DJ 10.9.2007, p. 228; e EDcl no REsp 468.935/SP, Rel. Min. Carlos Alberto 

Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 24.8.2004, DJ 4.10.2004, p. 

283. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 614.617/DF, Rel. 

Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2009, 

DJe 29/06/2009). Da litigância de má fé. No caso posto à liça, não se 

vislumbra dolo processual, posto que os atos praticados pelo autor 

enquadram-se no regular exercício do direito de defesa dos interesses, 

que considera legítimos, não estando evidenciado qualquer propósito de 

prejudicar, uma vez que para que se concretize o procedimento de má-fé, 

o ato perpetrado deve atingir a dignidade da Justiça, não se verificando 

quando as partes apenas se utilizam de argumentos que acreditam serem 

jurídicos para o resguardo de suas pretensões. Por fim, o pedido de 

impugnação à assistência judiciária formulado pela empresa ré não tem 

como prevalecer, uma vez que o autor comprovou a necessidade, 

mormente, diante dos documentos acostados a (fls.42/50), aliás, não 

impugnados, razão pela qual, indefiro. Face ao exposto e princípios de 

direito aplicáveis à espécie JULGO IMPROCEDENTE a presente 'Ação 

Declaratória de Inexistência de Inexistência de Débito c/c Indenização por 

Danos Morais" promovida por SEBASTIÃO RODRIGUES DE ALMEIDA, com 

qualificação nos autos, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pessoa jurídica de direito privado, com 

qualificação nos autos, condenando o autor no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser corrigido, devendo 

ser observado o disposto no § 3°, do artigo 98 do Código de Processo 

Civil, ratificando a decisão de (fl.52/54 – ID 18869282). Por corolário 

natural, JULGO PROCEDENTE o pedido de reconvenção proposto pela 

ré-reconvinte em face do autor-reconvindo, todos regularmente 

qualificados nos autos, condenando-o no pagamento do débito no importe 

de R$ 2.704,33 (dois mil, setecentos e quatro reais, trinta e três centavos), 

valor que deverá ser acrescido de juros 1% ao mês e correção monetária 

INPC, a partir do vencimento, bem como nas custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor 

dado à reconvenção, devendo ser observado o disposto no § 3°, do artigo 

98 do Código de Processo Civil. Transitada em julgado e feitas as 

anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt. 06 de fevereiro de 2.020.- Dr. Luiz 

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

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001947-27.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA AGRICOLA LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANGELO DOMINGUES OAB - PR60201 (ADVOGADO(A))

FAGNER FRANCISCO CASTILHO OAB - PR43493 (ADVOGADO(A))

MATHIEU BERTRAND STRUCK OAB - PR32066 (ADVOGADO(A))

NEMO ELOY VIDAL NETO OAB - PR20039 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO MIGUEL POFFO - ME (REQUERIDO)

ROBERTO MIGUEL POFFO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT11564-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001947-27/2016 Ação: Obrigação de Fazer c/c Danos Morais Autora: 

Adriana Agrícola Ltda. Réus: Roberto Miguel Poffo e Roberto Miguel Poffo - 

ME. Vistos, etc. Compulsando atentamente os autos, hei por bem chamar o 

feito a ordem e, via de consequência, anular os ‘segundo’, ‘terceiro’ e 

‘quarto parágrafos’ de (fl.381 – correspondência ID 14067912) pelas 

razões devidamente expostas e fundamentadas na decisão saneadora de 

(fls.351/353 – correspondência ID 10506039). Desta feita, friso que 

indeferidos os pleitos constantes dos itens ‘a’, ‘b’ e ‘c’ de (fls.342/343 – 

correspondência ID 10130307, fls.04/05). No concernente à caução 

prestada às (fls.389/391 – correspondência ID 14802374 a ID 14802382 e 

fls.394/412 – correspondência ID 20666480 a ID 20666487) e Termo de 

Caução firmado às (fl.413 – correspondência ID 20676335 e fls.422/424 – 

correspondência ID 21007309), determino a intimação pessoal, via seu 

representante legal, da parte ré acerca do deferimento contido no ‘quinto 

parágrafo – segunda parte’ de (fl.199 – correspondência ID 1644985, 

fl.03), entenda-se: obrigação de não-fazer que consiste na suspensão da 

comercialização das variedades do milheto ADRf6010 e ADRg9050. No 

tocante à perícia designada no ‘primeiro parágrafo’ de (fl.352 – 

correspondência ID 10506039, fl.02) e suspensa pelo ‘quinto parágrafo’ da 

decisão de (fl.381 – correspondência ID 14067912), hei por bem 

indeferi-la, em consonância com o exposto pela parte autora nos item ‘1 – 

desistência da vistoria’ de (fl.204 – correspondência ID 3268539, fl.01), 

item ‘2.10’ de (fl.366 – correspondência ID 12464541, fl.04) e decisão de 

(fls.351/353 – correspondência ID 10506039). Assim, intime-se o Senhor 

Perito, pessoalmente, de que fora dispensado do encargo outrora lhe 

atribuído. Pois bem, considerando os termos da decisão de (fls.351/353 – 

correspondência ID 10506039), redesigno audiência de instrução e 

julgamento a ser realizada no dia 07 de mês de 2.020, às 14:00 horas, 

devendo as partes serem intimadas, via seus respectivos procuradores. 

Saliento que deverão comparecer a audiência instrutória, pessoalmente, o 

representante legal da parte autora autora e o representante legal do réu, 

sob as penas da lei (art.361, II, CPC). Analisando os termos do petitório de 

(fls.373/376 – correspondência ID 12663706), hei por bem em deferir, 

expedindo-se carta precatória, para oitiva das testemunhas arroladas à 

(fl.375 – correspondência ID 12663706, fl.03, especialmente o item ‘2.1’), 

devendo ser observado o disposto no artigo 260 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Prazo para cumprimento da carta precatória é de (60) 

sessenta dias (artigo 261 Código de Processo Civil). Ressalto, porém, que 

o rol de testemunhas aportara aos autos após o saneamento do processo 

(fls.351/353 – correspondência ID 10506039), por isso a expedição das 

mencionadas missivas não suspendem a instrução, conforme determina o 

artigo 377 do Código de Processo Civil. Ademais, a parte não condicionara 

a oitiva das mesmas como imprescindível ao desate da questão, razão 

pela qual não há que se vislumbrar o adiamento da audiência de instrução 

e julgamento retrodesignada, sem prejuízo da expedição da mencionada 

CP a qual poderá ser juntada aos autos a qualquer momento. Lado outro, 

determino que a Senhora Gestora desentranhe/risque, imediatamente, o 

Aviso de Recebimento (AR) de (fl.370 – correspondência ID 12525777), 

eis que totalmente alheio aos autos e, pertencente ao feito PJe 

nº1000897-92.2018.8.11.0003. Finalmente, rejeito os embargos 

declaratórios de (fls.427/429 – correspondência ID 25556022), em 

consonância com o disposto no artigo 1001 do Código de Processo Civil. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 06 de fevereiro 

de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001009-27.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DIAS VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO(A))

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001009-27.2019 Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais 

Autora: Maria Aparecida Dias Vieira Ré: Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A Vistos, etc... MARIA APARECIDA DIAS 

VIEIRA, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou neste juízo com a presente 'Ação Declaratória de Inexistência 

de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais' em desfavor de 

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

jurídica de direito privado, aduzindo: “Que, possui contrato de prestação 

de serviços com a empresa ré através da unidade consumidora n° 

6/126974-5; que, recebeu em sua residência uma notificação alegando 

débitos pretéritos no valor de R$ 1.785,52 (um mil, setecentos e oitenta e 

cinco reais, cinquenta e dois centavos), referente aos meses junho de 

2016 a junho de 2017; que, há ameaça de suspensão do fornecimento de 

energia elétrica em sua residência; que, o débito é ilegal e abusivo; que, 

procurou a empresa para solucionar a questão, mas não obteve êxito; 

que, não acompanhou a fiscalização, por isso, quer ser indenizada por 

danos morais, assim, pugna pela procedência da ação, com a condenação 

da ré em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos 

morais, bem como nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá 

à causa o valor de R$ 21.785,53 (vinte e um mil, setecentos e oitenta e 

cinco reais, cinquenta e três centavos), pleiteando a ação sob o manto da 

assistência judiciária”. O pedido de antecipação da tutela foi deferido, não 

sobrevindo nenhum recurso, sendo designado dia e horário para 

audiência de conciliação, a qual se realizou, não se obtendo êxito. 

Devidamente citada, contestou o pedido, onde procura rechaçar as 

assertivas levadas a efeito pelo autor, dizendo: “Que, no dia 14 de junho 

de 2017, prepostos da ré procederam vistoria no sistema de medição de 

energia elétrica do imóvel da autora, ocasião em que detectaram a 

existência de irregularidade na unidade consumidora, ou seja, linha e 

carga invertida no borne do medidor; que, todos os procedimentos 

realizados pela ré estão de acordo coma Resolução da ANEEL; que, a 

cobrança efetuada é regular; que, a suspensão do fornecimento de 

energia elétrica tem amparo legal; que, inexiste dano moral, eis que 

ausente o ato ilícito atribuído à ré, assim, pugna pela improcedência da 

ação, com a condenação da autora nos ônus da sucumbência. Junta 

documentos. Ingressou com pedido de reconvenção”. Sobre a 

contestação, manifestou-se a autora. Foi determinada a especificação das 

provas, tendo a parte autora requerido o julgamento antecipado (fl.166 – Id 

25290555), bem como a empresa ré (fl.170 – Id 25401975). Não houve o 

recolhimento das custas da reconvenção (fl.171 – Id 26865969), vindo-me 

os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Não há 

necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova 

documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a 

um seguro desate à lide, por isso, passo ao julgamento antecipado e o 

faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Maria 

Aparecida Dias Vieira aforou a presente ação declaratória de inexistência 

de débito c/c indenização por danos morais, em desfavor da empresa 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, caracterizado pela 

fatura eventual, no valor de R$ 1.785,53 (um mil, setecentos e oitenta e 

cinco reais, cinquenta e três centavos), bem como reparação de danos 

morais, por suposto consumo não faturado e ameaça de suspensão de 

fornecimento de energia elétrica, experimentando, com tais fatos prejuízos 

de ordem moral. Analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas 

partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a 

presente ação merece acolhimento, em parte, pois, em que pese a versão 

trazida na peça defensiva, entendo que há provas suficientes a 

demonstrar que a culpa pela ocorrência dos fatos narrados na exordial, 

devem ser debitados à empresa ré, que não tomou as providência 

necessárias que o caso, naquele momento exigia. Inicialmente, verifica-se 

que o ato da empresa ré de cobrar pela energia elétrica consumida é 

perfeitamente regular. Em regra, sendo constatada anormalidade no 

aparelho medidor, é procedente a cobrança de créditos que deixou de 

receber em virtude de tal anormalidade, conforme prevê a Resolução nº. 

456/2000, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Entretanto, 

para que a cobrança esteja revestida de legalidade, a concessionária 

deve adotar todas as providências necessárias para que o usuário 

acompanhe, de fato, a análise da alegada fraude no equipamento de 

medição instalado na unidade consumidora. Em decorrência de princípio 

contratual, o pagamento a menor importa em enriquecimento ilícito, vedado 

pelo ordenamento jurídico pátrio. No entanto, para se apurar o valor 

devido, visando à regularização da cobrança instituída em razão de 

supostas irregularidades encontradas em medidor, a Resolução nº. 

456/2000 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento 

de energia elétrica, prevê a instauração de regular processo 

administrativo. O ponto fundamental da presente demanda consiste em 

saber se a autora é responsável pelo débito no valor de R$ 1.785,53 (um 

mil, setecentos e oitenta e cinco reais, cinquenta e três centavos), 

cobrados na fatura eventual, a partir de inspeção técnica realizada pela 

requerida no medidor de consumo da residência do autor. Pois bem, ao 

analisar os autos, verifica-se que o medidor da unidade de consumo em 

questão foi vistoriado no dia 14 de junho de 2017, no qual consta que o 

referido equipamento encontrava-se “linha e carga invertida no borne de 

entrada”, sendo que posteriormente o equipamento foi submetido à análise 

pela requerida. Conquanto a empresa ré tenha efetuado vistoria na 

unidade consumidora do autor, verifico da análise do termo de ocorrência 

e inspeção (TOI) juntado aos autos pela ré que não houve a comunicação 

da realização da perícia no medidor, conforme determina o art. 129, §7º da 

resolução n. 414/2010 da ANEEL. A propósito o termo de ocorrência e 

inspeção colacionado aos autos não possui a data em que seria realizada 

a análise técnica. Assim, não havendo informação de quando seria 

realizada a perícia técnica no medidor, evidente que não foi possibilitado à 

autora tomar conhecimento do procedimento, tampouco impugná-lo. 

Portanto, a perícia levada a efeito pela requerida foi realizada de forma 

unilateral, não se sabendo ao certo se, de fato, a unidade consumidora do 

autor apresentava algum defeito. Considerando que a perícia realizada no 

medidor de consumo do autor foi realizada de forma unilateral, sem a 

presença da parte adversa, certo que não há que se falar em presunção 

de veracidade da vistoria e da perícia, em razão de não ter sido 

oportunizada a sua impugnação, em evidente desrespeito aos princípios 

constitucionais da ampla defesa e do contraditório. A ré insiste em que os 

procedimentos por ela adotados para a constatação de irregularidades e o 

faturamento da cobrança questionada foram regulares, obedecendo às 

disposições da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, dizendo que a inspeção 

local à unidade consumidora não foi acompanhado pelo autor, uma vez 

que ausente, tendo ele recebido as informações necessárias sobre os 

procedimentos, de modo que respeitado o contraditório e ampla defesa. 

Reafirma que foi comprovado que existia irregularidade no equipamento de 

medição instalado no imóvel do autor e que, em razão desta, houve 

significativo prejuízo no faturamento da energia, justificando, assim a 

recuperação do consumo não registrado. E que o equipamento estava 

com desvio de energia no ramal de entrada, indicando evidente 

interferência no medidor e prejuízo no registro da energia consumida, daí 

porque a cobrança discutida na ação nada mais é do que a recuperação 

de receita do período em que a energia consumida no imóvel da autora não 

era corretamente medida. Na hipótese, a distribuidora deve comunicar ao 

consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) 

dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação 

técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou 

por meio de representante nomeado. Não há dissenso relevante quanto ao 

fato de que a parte autora não foi intimada ou comunicada sobre a 

avaliação e perícia que foi realizada no medidor da sua unidade 

consumidora, pois inexiste nos autos cópia da eventual correspondência 

que comunicou o consumidor por escrito, de acordo com o procedimento 

determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL; na cópia do TOI não 

foram preenchidos local e data em que seria feita a perícia; e a própria ré 

concentra seus esforços argumentativos na alegação de que não houve 

falhas procedimentais, olvidando, porém, de justificar a falta de 

comunicação prévia sobre a perícia. Há vários anos a jurisprudência 

nacional reedita o entendimento de que a cobrança de faturas eventuais 

apuradas unilateralmente pela Concessionária de serviço público é ilegal, 

mas, mesmo assim, indiferente aos pronunciamentos jurisdicionais, a 

CEMAT (e, agora, a ENERGISA) continuou ano após ano a emitir as 

“faturas eventuais” com base em análises unilaterais, sem qualquer 

participação do consumidor, chegando regularmente ao poder judiciário 

inúmeras ações declaratórias/indenizatórias em decorrência dessas 

cobranças. Sobre o tema, o STJ já se manifestou no sentido de que “a 

jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode 

haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de 
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consumo, apurada unilateralmente pela concessionária” (STJ – 2ª Turma - 

AgInt no AREsp 999346/PE – Rel. Ministro OG FERNANDES – Julg. em 

25/04/2017 - DJe 03/05/2017). No mesmo sentido, a jurisprudência do 

nosso Egrégio Tribunal de Justiça: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE 

CONSUMO – DIVERGÊNCIA DE VALORES APURADAS UNILATERALMENTE 

PELA CONCESSIONÁRIA – DÉBITO ILEGÍTIMO – SUSPENSÃO INDEVIDA 

NO FORNECIMENTO DE ENERGIA COM BASE EM FATURA IMPUGNADA 

JUDICIALMENTE – COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR AO REAL – DANO 

MATERIAL COMPROVADO – OFENSA À HONRA OBJETIVA 

CARACTERIZADA – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOAVELMENTE FIXADO – 

R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE 

MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, 

ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade 

consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da 

ampla defesa e do contraditório sob a pena de nulidade, sobretudo quando 

geradores de fatura com cobranças excessivas. (...) (TJMT - Ap 

38218/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 24/08/2018) 

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C 

DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA EVENTUAL – EXIGÊNCIAS DA 

RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL NÃO OBSERVADAS – 

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO ASSEGURADOS – DÉBITO 

DECLARADO NULO – DANO MORAL E MATERIAL NÃO VERIFICADO - 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. É 

indevida a cobrança de valores na fatura de energia quando não há 

elementos que demonstrem que o consumidor tinha ciência da situação 

para pudesse exercer o direito de defesa e assegurar o contraditório, ao 

se considerar: a ausência de recebimento de cópia do TOI– Termo de 

Ocorrência e inspeção, exigência prevista no § 2º do art. 129 da 

Resolução 414/2010 da ANEEL que não foi cumprida; e a ausência de 

provas de participação da Autora nas irregularidades apontadas, 

sobretudo quando o Laudo Técnico comprovar que os lacres do medidor 

encontravam-se intactos. A cobrança de valores indevidos não é 

suficiente para justificar a condenação da ré ao pagamento de 

indenização, mormente porque o nome da Apelante não foi inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito, nem a empresa Requerida tornou pública a 

dívida ou expôs a Autora a situação vexatória. Danos materiais não 

comprovados no caso, e, portanto, indevidos.” (TJMT, Ap 41545/2017, 

DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017) 

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS, COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR 

INDEVIDAMENTE PAGO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA EM RAZÃO DE DÉBITO PRETÉRITO – COBRANÇA DE VALORES 

APÓS REALIZAÇÃO DE VISTORIA UNILATERAL NA UNIDADE 

CONSUMIDORA DO AUTOR – ILEGALIDADE – DANO MORAL 

CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR 

RAZOÁVEL – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA FIXADO NA DATADA 

SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE “REFORMATIO IN PEJUS” – 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DISCUTIDO – FALTA DE PROVA DO 

PAGAMENTO DO VALOR COBRADO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE 

VALORES REJEITADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “A interrupção do fornecimento 

de energia elétrica se mostra possível apenas na hipótese do débito 

cobrado se referir ao consumo atual, estampado nas contas emitidas 

mensalmente e não no caso de débito pretérito, representado por fatura 

eventual, por meio de perícia realizada unilateralmente” (TJMT – 1ª Câm. 

Cível - RAC 20061/2014 – Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – j. 

26/08/2014, Publicado no DJE 29/08/2014). 2. A suspensão indevida do 

fornecimento de energia elétrica gera dano moral “in re ipsa”. 3. Sendo 

vedada a “reformatio in pejus”, não se pode reformar sentença que fixou o 

termo inicial dos juros de mora relativo à indenização por danos morais na 

data da publicação da sentença, momento cronologicamente posterior ao 

evento danoso, que seria o termo inicial caso se entendesse se tratar de 

responsabilidade extracontratual (Súmula nº 54/STJ), e também posterior à 

citação, que é termo inicial em caso de responsabilidade civil contratual 

(CC, art. 405). 4. O acolhimento do pedido de restituição de valores, seja 

na forma simples ou em dobro, depende da demonstração de efetivo 

pagamento do débito cobrado indevidamente.” (TJMT, Ap 73356/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 17/03/2017) Não obstante 

conste do Termo de Ocorrência de Irregularidade nº.553301 ID-21587751 

que o medidor apresentou índices de verificação incompatíveis com os 

limites estabelecidos pela Portaria do Imetro, não aportou aos autos 

documento que comprove que a autora tinha ciência da data e local em 

que seria realizada a perícia. Assinala-se, outrossim, que a empresa ré 

instaurou então processo de cobrança de irregularidade, notificando o 

autor a respeito da apuração do débito e sobre a possibilidade de, em 

caso de discordância em relação à cobrança e/ou seus valores, 

apresentar recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias do 

recebimento da notificação. De fato, repito, a possibilidade de revisão do 

faturamento pela concessionária de energia elétrica caso constatada a 

ocorrência de qualquer procedimento irregular cuja responsabilidade não 

lhe seja atribuível e que tenha provocado faturamento inferior ao correto é 

prevista no art. 72 da Resolução n°456/2000 da ANEEL. Não obstante, a 

apuração das diferenças eventualmente devidas deve observar o 

princípio do contraditório, primeiro por se tratar de garantia constitucional 

tanto nos processos judiciais quanto nos administrativos (CF, art. 5°, LV), 

segundo porque a fraude e a má-fé não se presumem. Para que o 

princípio em questão seja efetivamente atendido, não basta a informação 

dos atos e possibilidade de reação a eles. É preciso que se assegure que 

tal reação tenha real poder de influenciar no resultado final do processo. É 

o que explica a doutrina:“Tradicionalmente, considera-se ser o princípio do 

contraditório formado por dois elementos: informação e possibilidade de 

reação. Sua importância é tamanha que a doutrina moderna entende 

tratar-se de elemento componente do próprio conceito de processo, 

conforme analisado no Capítulo 2, item 2.1.7. Nessa perspectiva, as partes 

devem ser devidamente comunicadas de todos os atos processuais, 

abrindo-se a elas a oportunidade de reação como forma de garantir a sua 

participação na defesa de seus interesses em juízo. Sendo o contraditório 

aplicável a ambas as partes, costuma-se também empregar a expressão 

"bilateralidade da audiência", representativa da paridade de armas entre 

as partes que se contrapõem em juízo. (...)Percebeu-se, muito por 

influência de estudos alemães sobre o tema, que o conceito tradicional de 

contraditório fundado no binômio "informação + possibilidade de reação" 

garantia tão somente no aspecto formal a observação desse princípio. 

Para que seja substancialmente respeitado, não basta informar e permitir a 

reação, mas exigir que essa reação no caso concreto tenha real poder de 

influenciar o juiz na formação de seu convencimento. A reação deve ser 

apta a efetivamente influenciar o juiz na prolação de sua decisão, porque 

em caso contrário o contraditório seria mais um princípio "para inglês ver", 

sem grande significação prática. O "poder de influência" passa a ser, 

portanto, o terceiro elemento do contraditório, tão essencial quanto os 

elementos da informação e da reação. (NEVES., and Daniel Amorim 

Assumpção. Manual de Direito Processual Civil - Volume Único, 7ª edição. 

Método, 2015. VitalBook file). Na espécie, tem-se que o consumidor 

somente foi notificado para integrar o processo administrativo após o 

débito ter sido apurado e lançado unilateralmente, mas não antes de ser 

constituído. Não lhe foi permitido, portanto, participar do procedimento de 

averiguação da fraude em si, o que configura cerceamento de defesa. Em 

sendo assim, o caminho a ser trilhado é da procedência da ação da 

declaratória. O dano moral constitui prejuízo decorrente da dor imputada à 

pessoa, em razão de atos cujas consequências ofendem, indevidamente, 

seus sentimentos, provocando constrangimento, tristeza, mágoa, ou 

atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, definindo-o 

José Eduardo Callegari Cenci, inspirado em Wilson Melo da Silva, "como 

aquele que diz respeito às lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa 

natural - não jurídica - em seu patrimônio de valores exclusivamente ideais, 

vale dizer, não econômicos. Na conformidade desta doutrina, o dano moral 

teria como pressuposto ontológico a dor, vale dizer, o sofrimento moral ou 

mesmo físico inferido à vítima por atos ilícitos, e face de dadas 

circunstâncias...", acentuando esse doutrinador que o “Dano moral é, em 

síntese, o sofrimento experimentado por alguém, no corpo ou no espírito, 

ocasionado por outrem, direta ou indiretamente derivado de ato ilícito." 

("Considerações sobre o dano moral e sua Reparação", RT 638/46). Como 

frisado anteriormente, o dever de indenizar encontra suas diretrizes no 

art. 186 do Código Civil, ao preconizar que todo aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar 

prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano, advindo dessa norma 
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que o dever ressarcitório exige a presença da culpa. A propósito, J.M. 

Carvalho dos Santos ensina que: "O essencial para ver a 

responsabilidade civil não é somente a imputabilidade; é preciso também 

que o fato seja culposo, isto é, contrário ao direito. A palavra culpa é 

empregada aí não no seu sentido restrito, mas no seu significado mais 

lato, abrangendo até o dolo. O nosso legislador, não se afastando da 

doutrina tradicional, conserva a responsabilidade civil com fundamento na 

culpa, provocada ou presumida, não acolhendo a nova teoria da 

responsabilidade sem culpa, tal como quer "Unger", e outros juristas de 

não menor porte." ("Código Civil Brasileiro Interpretado", vol. III, 15ª edição, 

pág. 320/321). O dever de indenizar, como é sabido, nasce da conjugação 

de três elementos, quais sejam, a existência do dano resultante da prática 

de um ato ilícito, e do nexo causal entre o primeiro e o segundo. No caso 

do dano moral, é notório que não se exige a prova efetiva do dano. 

Todavia, é mister que o dano alegado advenha de ato ilícito. Assim, é 

bastante a demonstração da efetiva ocorrência do fato gerador do pleito 

de dano moral. Além disso, para configurar o dano moral não basta mero 

dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, sensibilidade exacerbada. Só 

deve ser reputado como causador do dano moral o ato que agride os 

direitos da personalidade e gere dor física ou moral, vexame e sofrimento 

que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em 

seu bem estar. Pois bem. Tratando-se a energia elétrica de bem 

indispensável às pessoas, fornecida por meio de serviço público 

subordinado ao princípio da continuidade da prestação, consideram-se 

incontroversos e passíveis de indenização os transtornos e os 

aborrecimentos causados ao consumidor que se vê impossibilitado de 

usufruir dela, em sua residência, em decorrência de indevida suspensão 

do serviço ou ilícita negativa da prestação do serviço. Nesse ínterim, é 

cediço que não é todo e qualquer ato comissivo ou omissivo praticado pela 

ré que gera o direito ao ressarcimento, cumprindo à parte, que se entende 

lesada, demonstrar a ocorrência do ato, o dano sofrido (material ou moral) 

e o nexo causal entre o fato administrativo e o dano daí advindo. Ou seja, 

desde que efetivamente verificado o dano, a sua reparação é devida, 

encontrando proteção no texto constitucional, como direito fundamental, 

independente dos reflexos patrimoniais advindos do referido dano. O Prof. 

Yussef Said Cahali tece interessantes considerações acerca do conceito 

de dano moral: (...) é a privação ou diminuição daqueles bens que têm um 

valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade de 

espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, 

a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em 

dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.) 

e dano que molesta a parte efetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, 

saudade, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano 

patrimonial (cicatriz deformante, etc.) e dano moral puro (dor, tristeza, 

etc.) (...)". (Dano Moral. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo 1998, 2ª 

edição. p. 20). Com efeito, o ônus da prova do dano moral é de quem o 

alega, cumprindo, à autora, a incumbência de comprovar a ocorrência do 

ato ilícito, o dano causado e o nexo causal entre o ato e o dano, nos 

termos do estabelecido no art. 373, I, do Código de Processo Civil. 

Analisando detidamente os documentos trazidos ao processo, extrai-se 

que o dano moral declarado pela requerente não restou comprovado. A 

meu ver, a emissão da cobrança de suposto débito existente não importa, 

automaticamente, em reparação por dano moral, sobretudo se não houve, 

no presente caso, interrupção no fornecimento de energia elétrica. Nessa 

linha, vê-se que o autor não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de 

efetivo dano moral, não havendo qualquer comprovação de que os seus 

atributos da personalidade tenham sido violados a ponto de causar-lhe 

constrangimentos, perturbações, ou desequilíbrios psíquicos. Mera 

alegação de abalo moral não se mostra suficiente à configuração do dano. 

Sobre o tema, eis a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - CEMIG - VIOLAÇÃO DO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE 

FATURAMENTO INFERIOR AO CORRETO - NÃO COMPROVAÇÃO DE TER 

O USUÁRIO SE BENEFICIADO DA VIOLAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO - DANOS MORAIS - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

REFORMARA EM PARTE. A aplicação do art. 72 da Resolução nº456/2000 

da ANEEL depende, pela própria redação do preceito normativo, de 

matéria probatória. Assim é que, para aplicá-lo, tem de haver 

comprovação de faturamento inferior ao correto, ou não ter havido 

qualquer faturamento. No caso concreto, ante a análise dos históricos de 

consumo de energia elétrica, tem-se que a violação do medidor constitui 

elemento probatório de intensa fragilidade, o que justifica a manutenção da 

sentença, que declarou indevida a cobrança realizada pela CEMIG. Não 

obstante, é certo que a mera cobrança do débito não dá ensejo à 

indenização por danos morais. (TJMG - Apelação Cível nº. 

1.0435.10.000747-3/001 - Rel. Des. Geraldo Augusto - Pub. em 

14/08/2013). “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

CEMIG - FRAUDE NA AFERIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA DO APARELHO DE MEDIÇÃO - 

UNILATERALIDADE DO PROCEDIMENTO - OFENSA AOS PRINCIPIOS DO 

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - CONSUMO DE ENERGIA NÃO 

FATURADA - AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS - COBRANÇA DE DIFERENÇAS 

INDEVIDA - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - PARCIAL 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - REFLEXO NA 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. - A cobrança de valores referentes a suposto erro na 

medição, devido a constatação de violação do aparelho medidor de 

consumo de energia elétrica, deve ser acompanhada de comprovação 

técnica do prejuízo da prestadora. A mera violação do lacre de segurança 

não tem o condão de imputar penalidades ao consumidor pelo dano, pois a 

alteração na medição depende de perícia, com a participação do 

consumidor, para ser demonstrada, sob pena de violação dos princípios 

do contraditório e da ampla defesa. - O dever de indenizar por danos 

morais depende da robusta comprovação dos prejuízos sofridos, bem 

como de sua relevância no plano subjetivo. Nesse contexto, o mero envio 

de cobranças indevidas à residência do autor não tem o condão de 

caracterizá-lo, quando não evidenciado qualquer prejuízo extrapatrimonial 

relevante. - Nos termos do art. 21 do Código de Processo Civil, no 

processo em que cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão 

recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os 

honorários e as despesas. (TJMG - Apelação Cível nº. 

1.0702.11.029494-0/001 - Relª. Desª. Vanessa Verdolim Hudson Andrade 

- Pub. em 07/03/2013). Em sendo assim, a pretensão da autora em ser 

indenizada por dano moral por ameaça de suspensão do fornecimento de 

energia elétrica não é o bastante, mesmo porque, a mesma restou obstada 

pela decisão (fl.53/56 ID-19293182). O pedido de reconvenção. Pelo que 

se constata da certidão de (fl.171 – ID 26865969), a empresa ré não 

efetuou o recolhimento das custas referente ao pedido de reconvenção. A 

despeito de a ré não ter efetuado o pagamento das custas da 

reconvenção, tenho que tal falta não implica em extinção pura e simples do 

pedido, e nem impede o prosseguimento normal do feito, pois, tal qual 

qualquer despesa processual, pode ser paga ao final do processo, pela 

parte sucumbente. Nesse sentido a jurisprudência: “RESCISÃO DE 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO 

DA RECONVENÇÃO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS - 

REJEIÇÃO. MÉRITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

CONSTANTE DA INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL 

MANTIDA - As custas processuais quando do ingresso da ação não se 

confunde com o preparo do recurso, que deverá ser realizado com a 

interposição do apelo, sob pena de deserção. Já o pagamento das custas 

processuais poderá ser realizado no final do processo, com a respectiva 

cobrança das despesas processuais às partes. (...) (TJMG - Apelação 

Cível 1.0479.14.007426-7/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira 

Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/04/2016, publicação da 

súmula em 29/04/2016). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSCRIÇÃO DEVIDA NO CADASTRO DE 

DEVEDORES - RECONVENÇÃO - PRELIMINAR DE ERROR IN PROCEDENDO 

- REJEITAR - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS 

RECONVENCIONAIS - PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO - 

POSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO - 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA - QUANTUM - LITIGÂNCIA - MÁ FÉ - REDUÇÃO - 

POSSIBILIDADE - OFÍCIO A OAB - NÃO CABIMENTO - As formalidades 

processuais hão de ser mitigadas pelos demais princípios direito buscando 

a efetividade do processo, tais como a razoável duração do processo, 

devido processo legal e, pas de nullite sans grief.- As custas processuais 

podem ser recolhidas ao final do processo pela parte sucumbente, de 

modo não há óbice ao andamento do feito o não pagamento imediato do 

preparo reconvencional. - Comprovada a existência de vínculo jurídico 

entre as partes e a origem do débito, a negativação caracteriza-se como 

exercício regular do direito da apelada. - Evidenciada a má-fé do apelante, 

que alterou a verdade dos fatos ao alegar em sua inicial que desconhecia 

o débito, sendo que restou comprovada a relação jurídica entre as partes 

e a origem do débito. - A multa por litigância de má-fé deve ser razoável e 
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condizente com condições financeiras do apelante e as naturezas punitiva 

e indenizatória da penalidade. - Não sendo verificados indícios de má fé 

dos próprios advogados, não cabe envio de ofício disciplinar à OAB. 

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.136660-0/001, Relator(a): Des.(a) Pedro 

Aleixo , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/03/2019, publicação da 

súmula em 21/03/2019) Em primeiro plano, insta ressaltar que, nos termos 

do art. 315, do CPC/73, a conexão com a ação principal ou com o objeto da 

defesa constitui o requisito essencial para a propositura da reconvenção, 

in verbis: "O réu pode reconvir ao autor no mesmo processo, toda vez que 

a reconvenção seja conexa com a ação principal ou com o fundamento da 

defesa." Sobre a razão deste instituto, leciona Humberto Theodoro Júnior, 

in Curso de Direito Processual Civil, 44ª ed., Ed. Forense, pág. 428. "O 

fundamento do instituto está no princípio da economia processual, com o 

que se procura evitar a inútil abertura de múltiplos processos entre as 

mesmas partes, versando sobre questões conexas, que muito bem 

poderiam ser apreciadas e decididas a um só tempo." A lei não faz 

qualquer ressalva sobre o cabimento da reconvenção em ações que 

obedeçam a procedimentos especiais, sendo, pois, perfeitamente cabível 

a sua propositura em feitos de rito especial, desde que ocorra a conexão 

com a causa principal ou com os fundamentos da resposta. Nesse 

sentido, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, no livro Código de 

Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em 

vigor, 3ª edição, editora RT, p. 962, lecionam: "2. Possessória e 

reconvenção. Se o réu de possessória pretender outra coisa que não a 

proteção possessória ou a indenização pelos danos oriundos do esbulho 

ou turbação, deverá fazê-lo pelo meio da ação declaratória incidental (RP 

11/12), ou pela via reconvencional (Fornaciari Jr., Da reconvenção no 

direito processual civil brasileiro, 2ª ed., SP, 1983, n. 38. p. 137), pois na 

contestação somente poderá pedir o que a lei autoriza: a proteção 

possessória e a indenização por perdas e danos." (Nery, RP 52/170). 

Sobre a matéria, eis a jurisprudência: “APELAÇÃO - AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - RECONVENÇÃO - POSSIBILIDADE - DIVIDA 

QUITADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - OCORRÊNCIA - JUROS DE 

MORA - TERMO INICIAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. - Pretendendo a parte 

indenização pelos danos morais a via adequada é a reconvenção, vez 

que tal caso não se encontra abarcado pelo art. 922 do CPC. (...) (TJMG - 

Apelação Cível 1.0105.08.271211-5/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de 

Lourdes Rodrigues, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/11/2014, 

publicação da súmula em 14/11/2014) “APELAÇÃO CÍVEL - COISA 

JULGADA - NÃO OCORRÊNCIA - CABIMENTO DE RECONVENÇÃO EM 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINARES REJEITADAS - 

AUSÊNCIA DE ILÍCITO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - LITIGANCIA DE MÁ 

FÉ - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) - Em que pese a 

possibilidade de pedido contraposto na ação de reintegração de posse, 

não há vedação legal para a interposição da ação de reconvenção. (...). 

(TJMG - Apelação Cível 1.0529.11.000756-2/001, Relator(a): Des.(a) Luiz 

Carlos Gomes da Mata, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2014, 

publicação da súmula em 04/07/2014) Portanto, resta patente que o único 

requisito exigido pelo Código de Processo Civil de 1973 para o cabimento 

da ação reconvencional é a sua conexão com a causa principal ou com os 

fundamentos da defesa apresentada. No caso em desate, busca a ré 

reconvinte seja reconhecida a fatura objurgada como sendo líquida, certa 

e exigível no valor de R$ 1.785,53 (um mil, setecentos e oitenta e cinco 

reais, cinquenta e três centavos), todavia, há que se deixar consignado 

que os elementos próprios ao reconhecimento da pretensão não 

afloraram, mormente, diante da declaratória, portanto, deve o pedido ser 

rejeitado de plano, arcando com os encargos da sucumbência. Por fim, em 

relação aos honorários devidos na ação principal e na reconvenção, o 

Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento, com o qual coaduno, 

de que "a reconvenção constitui ação autônoma; dessa forma, são 

devidos os honorários em razão da sucumbência, independentemente do 

resultado da ação principal". Nesse sentido: "... RECONVENÇÃO - 

AUTONOMIA - HONORÁRIOS - CABIMENTO. (...) 2. A reconvenção 

constitui ação autônoma; dessa forma, são devidos os honorários em 

razão da sucumbência, independentemente do resultado da ação principal. 

Precedentes: AgRg no Ag 690.300/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Quarta 

Turma, julgado em 13.11.2007, DJ 3.12.2007, p. 311; AgRg no REsp 

753.095/DF, Rel. Min. Castro Meira, Terceira Turma, julgado em 23.8.2007, 

DJ 10.9.2007, p. 228; e EDcl no REsp 468.935/SP, Rel. Min. Carlos Alberto 

Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 24.8.2004, DJ 4.10.2004, p. 

283. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 614.617/DF, Rel. 

Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2009, 

DJe 29/06/2009). Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à 

espécie JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 'Ação 

Declaratória de Inexistência Débito c/c Indenização por Dano Moral" 

promovida por MARIA APARECIDA DIAS VIEIRA, em desfavor de 

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

qualificação nos autos, para declarar a inexistência do débito 

caracterizado pela fatura eventual emitida no valor de R$ 1.785,53 (um mil, 

setecentos e oitenta e cinco reais, cinquenta e três centavos), com 

vencimento para o dia 20 de agosto de 2017, ratificando a decisão de 

(fls.53/56 – ID 19293182). Arbitro os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento), sobre o valor dado à causa. Uma vez julgado 

parcialmente procedente a pretensão conjunta, é imperioso, 

processualmente, que se distribua os ônus sucumbenciais na proporção 

de 50% (cinquenta por cento) para o autor e 50% (cinquenta por cento) 

para a ré, conforme a orientação do art. 86, do CPC e da Súmula 306, do 

STJ. Neste caso, diga-se, considerar-se-ão as despesas e custas 

apuradas, respeitando-se os efeitos da gratuidade de justiça concedida à 

autora da ação. Os percentuais de 50% e 50% incidirão sobre o 

percentual fixado; e, no caso do autor, deverá ser observado o disposto 

no § 3°, do artigo 98 do Código de Processo Civil. Por corolário natural, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reconvenção proposto pela 

ré-reconvinte em face do autor-reconvindo, todos regularmente 

qualificados nos autos, condenando-a no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento), sobre o valor dado à reconvenção. Transitada em julgado e feitas 

as anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt. 06 de fevereiro de 2.020.- Dr. 

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

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009601-60.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON CARLOS GONÇALVES PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CESAR LUIZ TAVARNARO OAB - PR04828 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDUARDO LOUREIRO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

CHARLES ADRIANO SMOZINSKI (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO TERMO DE AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA Número 

do Processo: 1009601-60-14.2019.8.11.0003 Espécie: CARTA 

PRECATÓRIA CÍVEL Parte Autora: GRANLIDER TRANSPORTES E 

AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA -ME Parte Requerida: EDSON 

CARLOS GONÇALVES PEREIRA Data e horário: 05 de fevereiro de 2020, 

15h30min. PRESENTES Juiz (a) : DR. (A) JORGE IAFELICE DOS SANTOS. 

Advogado da Parte Autora: RAFAEL VICENTE GONÇALVES TOBIAS 

OCORRÊNCIAS Declarada aberta audiência, observadas as formalidades 

legais e cientificada a presença das partes acima mencionadas. Pelo 

advogado da parte autora: “Requeiro a devolução da presente missiva, 

tendo em vista que as testemunhas arroladas não residem mais nesta 

comarca. Termos em que pede deferimento.” DELIBERAÇÕES Pelo MM. 

Juiz foi deliberado: “Vistos etc. Em face do cenário processual enfocado, 

defiro o postulado supra da autora. Saem os presentes intimados. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.” Nada mais havendo a 

consignar, por mim, Júlia Pombal Martins, foi lavrado o presente termo, que 

vai assinado pelos presentes. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO Advogado da Parte autora:

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009097-54.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LUCIANA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sirléia Strobel OAB - MT0005256S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R DE SOUZA SANTOS GARCIA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser realizado pela CPD - Central de Pagamento de Diligências, 

mediante guia extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 

7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002639-21.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GOMES SILVERIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES OAB - MT0005957S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN PEREIRA SANTOS (REU)

MARCOS ALESSANDRO TEIXEIRA COSTA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002639-21.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): MANOEL GOMES SILVERIO RÉU: MIRIAN PEREIRA SANTOS, 

MARCOS ALESSANDRO TEIXEIRA COSTA Vistos etc. Defiro a AJG 

postulada na inicial. Nos termos do art. 334, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 16 de JULHO de 2019 (terça-feira), às 08h. 

Citem-se e intimem-se as partes com antecedência mínima de 20(vinte) 

dias, para comparecer a audiência com vistas à conciliação. Conste no 

mandado que a ausência injustificada das partes será considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado. Não obtida a conciliação, a 

parte ré poderá responder a ação no prazo legal (art. 335, I, do CPC). Com 

a contestação, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001740-86.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO QUIROGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO LUIZ RUBIN PASQUALOTTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001740-86.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUIS FERNANDO QUIROGA REQUERIDO: OSVALDO LUIZ 

RUBIN PASQUALOTTO Vistos etc. Cumpra-se na forma deprecada, 

servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se, consignando as nossas 

homenagens. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001735-64.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

W. F. D. N. (AUTOR(A))

ESTELA FERREIRA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ALINNE TOMAZI CARDOZO OAB - 699.895.161-20 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001735-64.2020.8.11.0003. 

AUTOR: ESTELA FERREIRA SOARES AUTOR(A): W. F. D. N. 

PROCURADOR: ALINNE TOMAZI CARDOZO REU: COMPANHIA EXCELSIOR 

DE SEGUROS Vistos etc. Defiro os benefícios da AJG. A parte autora 

manifesta desinteresse na realização de audiência conciliatória. Cite-se a 

parte ré, na forma requerida na inicial, para, querendo, contestar a ação 

em 15 (quinze) dias, consignada as advertências legais. Com a 

contestação, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. 

Notifique-se o Ministério Público (artigo 178 do CPC). Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013126-84.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FRANCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013126-84.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ALEXANDRE FRANCO REU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc. 

Prossiga-se no cumprimento do comando judicial de ID. 22887887. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001737-34.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON GONCALVES DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NAPOLEAO CARLOS CORREA DA ROCHA FILHO OAB - MT24940/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001737-34.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): NILTON GONCALVES DE JESUS REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que não foi acostado ao feito 

cópia do requerimento administrativo do Seguro DPVAT. Deste modo, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

prévio requerimento administrativo, sob pena de indeferimento da inicial. 

Ainda, sem prejuízo, para, em igual prazo, trazer aos autos comprovantes 

de sua condição financeira noticiada na espécie, sob pena de 

indeferimento da gratuidade da justiça. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001282-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA PINHEIRO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA OAB - MT0013733A (ADVOGADO(A))

WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS OAB - MT0015518A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACACIO JOSE ROZENDO FALCAO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do 

NCPC, bem como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

IMPULSIONO os presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte 

autora, acerca da informação oriunda da Justiça do Trabalho da Comarca 

de Cuiabá-MT, ID 21450682.
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Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001425-58.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MOTOR 3 FRANCE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wagner da Silva Freitas OAB - MS15492 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser realizado pela CPD - Central de Pagamento de Diligências, 

mediante guia extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 

7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 801212 Nr: 14847-93.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CELEIRO CENTRO OESTE - SICREDI CELEIRO CENTRO 

OESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PAULO DA SILVA – ME, EDSON 

PAULO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 PROCESSO N° 14847-93.2015.811.0003 (Cód. 801212)

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Defiro o pedido de fls. 65, devendo a carta com aviso de recebimento ser 

expedida no endereço constante na carta precatória expedida á fls. 60.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis, 22 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 423304 Nr: 5437-21.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO, HELOISA 

MARIA FERRARI AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:MT 6358-O

 Certifico, que, deixei de expedir Carta de Intimação, em virtude que a 

mesma já foi enviada conforme fls. 127/127-v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 801212 Nr: 14847-93.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CELEIRO CENTRO OESTE - SICREDI CELEIRO CENTRO 

OESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PAULO DA SILVA – ME, EDSON 

PAULO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para impugnar a Exceção 

de Pré-Executividade de folhas nº 76/78.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 805178 Nr: 16349-67.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELIANE RODRIGUES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALITA DE SOUZA BEZERRA - 

OAB:20048/O

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

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para manifestarem no 

prazo legal acerca do retorno deste feito do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 809620 Nr: 17814-14.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO TEIXEIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GECIVALDO BARROS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO MANOEL GUIMARAES 

- OAB:20969/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .”DELIBERAÇÕESPelo MM. Juiz foi deliberado: “Vistos etc. Declaro 

encerrada a instrução e concedo as partes o prazo de 10 (dez) dias para 

apresentação de suas derradeiras alegações. Saem os presentes 

intimados. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.”Nada mais havendo a 

consignar, por mim, Júlia Pombal Martins, foi lavrado o presente termo, que 

vai assinado pelos presentes.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 814542 Nr: 1040-69.2016.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDEIR BORGES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO JOSE PADILHA - 

OAB:5138/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOURLART - OAB:OAB /M 20.191-A

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, para se manifestar 

sobre petitório de fls.188/192, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 818203 Nr: 2289-55.2016.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE DOS ANJOS MEIRELES, GRACIELA DOS 

ANJOS MEIRELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTONIO MIRANDA 

MELLO - OAB:4363-A

 TERMO DE AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA

 Número do Processo: 818203
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 Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Parte Autora: CLEONICE DOS ANJOS MEIRELES e GRACIELA DOS ANJOS 

MEIRELES.

Parte Requerida: VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA

Data e horário: 05 de fevereiro de 2020, 14h00min.

PRESENTES

Juiz (a) de Direito: DR. (A) JORGE IAFELICE DOS SANTOS.

Parte Autora: CLEONICE DOS ANJOS MEIRELES e GRACIELA DOS ANJOS 

MEIRELES

Advogado da Parte Autora: JACQUELINE MAGALHÃES GONÇALVES e 

JOELMA FERREIRA DE CARVALHO PAZ

Representante da Parte Ré: CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES

Advogada da Parte Ré: AMANDA OLIVEIRA SILVA

OCORRÊNCIAS

Declarada aberta audiência, observadas as formalidades legais e 

cientificada a presença das partes acima mencionadas.

Pelo advogado da parte autora: “Dispenso a oitiva da requerida e das 

testemunhas arroladas à fl. 67. Postulo a conversão das alegações finais 

em memoriais. Termos em que, pede deferimento”.

Pela advogada da parte requerida: “ Protesto pela juntada do 

substabelecimento e carta de preposição, ora apresentados. Dispenso a 

oitiva da parte autora. Concordo com o pedido de conversão encimado. 

Termos em que, pede deferimento”.”

DELIBERAÇÕES

Pelo MM. Juiz foi deliberado: “Vistos etc. Defiro a juntada postulada acima. 

Homologo as desistências probatórias supra. Declaro encerrada a 

instrução e concedo as partes o prazo de 10 (dez) dias para 

apresentação de suas derradeiras alegações. Saem os presentes 

intimados. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.”

Nada mais havendo a consignar, por mim, Júlia Pombal Martins, foi lavrado 

o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 818932 Nr: 2522-52.2016.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO SERGIO SCHLICHTING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para manifestar-se sobre 

a correspondência devolvida de folha 98v, requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 441232 Nr: 9901-54.2010.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELINO ARAUJO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIOMAR OLIVEIRA MENDONCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIOMAR OLIVEIRA 

MENDONÇA - OAB:14330/GO

 DIANTE DO EXPOSTO e considerando o que mais dos autos consta, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos insertos na inicial, 

EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no 

disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de 

condenar o réu a restituir a postulante o valor de R$14.263,97 mediante 

desconto dos valores recebidos a titulo do acordo não homologado na 

referida ação trabalhista, importe que deverá ser acrescido de juros de 

1% ao mês, desde a citação e corrigido monetariamente pelo INPC, desde 

a data do fato.Em face da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 

86, do CPC, as despesas processuais e os honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos 

do artigo 85, §2º, serão rateados entre as partes na proporção de 50% 

(cinquenta por cento), verbas cuja exigibilidade em relação ao autor fica 

adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiário da AJG 

(fls.177/178).Preclusas as vias recursais, pagas as custas e inexistindo 

requerimento de cumprimento deste comando judicial no prazo legal, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo.P. I. C. Rondonópolis/MT, 05 de 

fevereiro de 2020. JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 728425 Nr: 9226-86.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON PEREIRA SOARES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLEN MARCIA NUNIS DE 

CASTRO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para se manifestar 

acerca do petitório de fls.632/639, no prazo legal, requerendo, para tanto, 

o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 732331 Nr: 12564-68.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO MOREIRA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON SANTOS PORTO, HELDER LUCYAN 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:14574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, NUCLEO DE PRATICA E 

ASSISTENCIA JURIDICA DA UNIGRAN - OAB:

 TERMO DE AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA

 Número do Processo: 732331

 Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Parte Autora: HÉLIO MOREIRA VIEIRA

Parte Requerida: JEFERSON SANTOS PORTO e HELDER LUCYAN DE 

SOUZA

Data e horário: 05 de fevereiro de 2020, 14h40min.

PRESENTES

Juiz (a) de Direito: DR. (A) JORGE IAFELICE DOS SANTOS.

Parte Autora: HÉLIO MOREIRA VIEIRA

Advogado da Parte Autora: FERNANDO ROBERTO DIAS

Defensor Público: VALDENIR LUIZ PEREIRA

OCORRÊNCIAS

Declarada aberta audiência, observadas as formalidades legais e 

cientificada a presença das partes acima mencionadas.

Pelo defensor público:”Dispenso a oitiva da parte autora. Requeiro prazo 

de 05 dias para indicar o endereço atualizado das testemunhas arroladas 

à fl. 63. Termos em que pede deferimento”.

DELIBERAÇÕES

Pelo MM. Juiz foi deliberado: “Vistos etc. Ante a ausência das 

testemunhas arroladas pelo requerido, tenho por prejudicada a realização 

desta solenidade, razão pela qual defiro o postulado encimado da parte 

requerida. Saem os presentes intimados. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.”

Nada mais havendo a consignar, por mim, Júlia Pombal Martins, foi lavrado 

o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Parte autora: Defensor Público:

_______________________ _________________________

Advogado(a) da parte Autora:

 _______________________

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 707974 Nr: 2800-92.2012.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALVADOR DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON PABLO F. DE 

CAMARGO - OAB:MT - 15.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CABETTE DE 

ANDRADE - OAB:9889-B/MT

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração de folhas nº 

307/308.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 712046 Nr: 7093-08.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANCELMO CLODOMIRO STROZZI, DULCE DUARTE 

ALBINO STROZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO CAMILOTTI, MARINELCE DALLE 

MOLE CAMILOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - 

OAB:13.772/OAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 Intimação do patrono das partes Exequentes, para retirar via da Carta de 

Adjudicação, para que as providências necessárias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001726-05.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HAYDE DE DEUS PAIVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO OAB - MT0014159A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001726-05.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): HAYDE DE DEUS PAIVA REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos 

etc. A tutela de urgência foi inserida no art. 300, do CPC, e será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, vejamos: “A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” (grifamos). Tenho que tais requisitos legais, no presente caso, 

encontram-se configurados, considerando que os elementos de 

convicção até então reunidos na contenda, denotam o perigo de dano, 

posto a imposição de restrição ao crédito da parte autora no cenário em 

tela (ID. 28916668). Entrementes, a probabilidade do direito emerge do fato 

de que demanda com o mesmo objeto tramitara perante o 2º Juizado 

Especial Cível desta comarca, com deferimento da antecipação da tutela e 

procedência da ação, sendo, todavia, anulada a decisão pela Turma 

Recursal tão somente em virtude da incompetência do Juizado Especial 

para o caso, demais disso os documentos apresentados na espécie, 

oferecem, nesta fase de cognição sumária, amparo ao pedido liminar 

veiculado na exordial (ID. 28912264 e ss.). Circunstâncias tais que, 

jungidas, ao menos neste momento processual, comandam o deferimento 

da tutela de urgência postulada. Coadunando com o entendimento 

profligado nesta decisão trago à colação os seguintes arestos: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

– PEDIDO DE LIMINAR PARA EXCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR DOS 

CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PRESENÇA 

DOS REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA – 

LIMINAR DEFERIDA – RECURSO PROVIDO. A concessão da antecipação 

da tutela exige a presença dos seus pressupostos, consubstanciados no 

fumus boni iuris e do periculum in mora. O pressuposto do fumus boni iuris 

encontra-se no fato de existirem fortes indicativos da inexistência de 

relação jurídica entre as partes, bem como de que todos os débitos 

inscritos no cadastro de inadimplentes do autos são oriundos de do 

mesmo contrato. O perigo de dano de difícil ou incerta reparação 

(periculum in mora) funda-se no abalo à imagem do autor, bem como na 

impossibilidade de obtenção de crédito”.(AI 146213/2014, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 25/03/2015, Publicado no DJE 31/03/2015). (destacamos). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - ATENCIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO PROVIDO. O 

pedido de antecipação de tutela deve ser deferido quando presentes os 

requisitos contidos no art. 273 do CPC”. (AI 50996/2008, DES. JOSÉ 

SILVÉRIO GOMES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/01/2009, 

Publicado no DJE 16/01/2009). (destacamos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA 

ANTECIPADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS - VEROSSIMILHANÇA DAS 

ALEGAÇÕES - PERICULUM IN MORA - DEMONSTRAÇÃO - SUSPENSÃO 

DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO - EXCLUSÃO E/OU ABSTENÇÃO DE 

INSERÇÃO JUNTO AOS CADASTROS DEMERITÓRIOS - DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Havendo a prova concludente dos 

requisitos esculpidos pela regra do art. 273 do CPC, deve ser deferido o 

pedido de antecipação de tutela”. (AI 56926/2014, DR. MARCIO 

APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/09/2014, 

Publicado no DJE 16/09/2014)”. (destacamos). Ademais, registro que a 

tutela de urgência pode ser revogada a qualquer tempo, quando então a 

negativação pode ser reativada e o nome do autor poderá voltar a figurar 

no cadastro do SPC/SERASA, tudo sem prejuízo da cobrança judicial do 

débito, se devido, é claro, incidindo até mesmo os acréscimos legais 

atinentes à espécie. Em suma, não há prejuízo irreversível à parte ré. Isto 

posto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela pretendida para 

determinar que o requerido proceda com o necessário para exclusão das 

restrições ao nome da parte autora insertas nos bancos de dados do 

SERASA/SPC, fundadas no débito litigioso, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de incorrer em multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por 

dia de atraso. Dispõe o art. 334 do CPC, que, se a petição inicial preencher 

os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do 

pedido, o Juiz designará audiência de conciliação ou de mediação. No 

entanto, a parte autora requereu a dispensa da audiência de conciliação 

nos presentes autos. Assim, por ora, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. CITE-SE o requerido, para, querendo, contestar no 

prazo legal (arts. 335, inciso III, e 183/CPC) com as advertências dos 

artigos 319 a 321 e 344 do referido codex. Com a contestação, 

manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do CPC), sob pena de cancelamento da 

distribuição. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001746-93.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001746-93.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: ADRIANO SOARES DE 

OLIVEIRA Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido 

liminar, objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o credor a 

inadimplência contratual da parte requerida, frisando que esta firmou 

pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos quais 

reclama a parte autora o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial veio o demonstrativo do débito (ID. 28930403) e o 

instrumento de protesto (ID. 28930409) para efeitos de constituição em 
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mora da parte devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei 

nº 911/69, devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela 

parte Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do 

STJ prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do CPC), sob pena de cancelamento da 

distribuição, bem como a comprovação do pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça em igual prazo. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001719-13.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA MOREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES OAB - MT5141/O 

(ADVOGADO(A))

ANDERSON VOLNEI FERNANDES RODRIGUES OAB - MT23909/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001719-13.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): MONICA MOREIRA DA SILVA REU: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO HABITACIONAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por 

MÔNICA MOREIRA DA SILVA em face de BANCO DO BRASIL S/A, 

devidamente qualificado nos autos. Alega, em síntese, que celebrou 

contrato de Financiamento Habitacional de acordo com as normas do 

Programa Minha Casa, Minha Vida, sob o Nº 055.118.014, com o 

requerido, sendo concedido o valor de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil 

reais) para aquisição de um imóvel urbano, mediante a contraprestação 

consistente no pagamento do referido financiamento em 361 (trezentas e 

sessenta e uma) parcelas de R$ 466,15, em média. Relata que não 

conseguiu honrar com alguns pagamentos, pois teria ficado 

desempregada. Anota ter recebido intimação do 1º Tabelionato de Registro 

de Imóveis de Rondonópolis MT, a requerimento do Banco do Brasil S/A., 

para, no prazo de 15 quinze) dias, satisfazer as prestações vencidas e 

as que iriam vencer até a data do pagamento, acrescida de juros, 

penalidades e demais encargos contratuais e legais, inclusive tributos, até 

28/05/2019, no valor correspondente a R$ 7.609,07 (sete mil , seiscentos 

e nove reais e sete centavos). Aduz que, por diversas vezes, dirigiu-se à 

agência da requerida a fim de renegociar a dívida e que, após chegarem a 

determinado acordo, seu objetivo de quitar o débito restava frustrado, ao 

passo que a requerida, em todas as oportunidades, criava empecilhos ao 

pagamento, tais como acréscimo de novos valores não acordados e até 

mesmo responsabilidade de instituições outras (GECOR ou FIDUCIAL) para 

celebração de acordos. Em virtude das tentativas frustradas, pleiteia a 

consignação em pagamento do montante de R$ 8.984,01 (oito mil 

novecentos e oitenta e quatro reais e um centavos) relativo às parcelas 

periódicas vencidas até 17/10/2019, com o restabelecimento do contrato 

de financiamento imobiliário, bem como a suspensão de leilão do imóvel. 

Requer, ainda, a antecipação dos efeitos da tutela para que haja exclusão 

da inscrição do seu nome junto ao Tabelionato de Títulos, Notas e 

Protestos, bem como sua manutenção na posse do imóvel até o deslinde 

da ação. Juntou documentos. Era o que tinha a relatar. Fundamento e 

DECIDO. Registro a impossibilidade de se deferir o pleito de consignação 

tal como postulado. É que busca a requerente, com a presente demanda, 

consignar montante - R$ 8.984,01 (oito mil novecentos e oitenta e quatro 

reais e um centavos) - relativo às parcelas periódicas vencidas até 

17/10/2019, o que desnatura o instituto em tela, ao passo que a “ação 

consignatória objetiva o depósito do que é devido, com a consequente 

quitação da dívida, donde se infere que para a mesma possuir força 

liberatória é necessário que o depósito seja realizado no montante 

integral.”[1] Ainda: CIVIL – ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO EM 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SFH – AÇÃO REVISIONAL COM PLEITO 

CONSIGNATÓRIO – POSSIBILIDADE – DEPÓSITO PARCIAL DE 

PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS – ABSTENÇÃO DE EXECUÇÃO 

EXTRAJUDICIAL E NÃO INCLUSÃO DOS NOMES DOS MUTUÁRIOS EM 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO – 

ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CONFIGURADA – LONGA 

INADIMPLÊNCIA I - Na consignação em pagamento se objetiva o depósito 

do que é devido, pelo que a eficácia liberatória da dívida depende da 

consignação do valor integral. Prevê, contudo, o CPC, que, alegada a 

insuficiência do depósito pelo réu, é lícito ao mesmo levantá-lo, com a 

conseqüente liberação parcial do autor, prosseguindo o processo quanto 

à parcela controvertida (art. 899, § 1º). II - O depósito parcial, no entanto, 

não impede que o credor inclua os nomes dos mutuários nos cadastros de 

proteção ao crédito, porquanto ainda configurada a inadimplência. Para 

tanto, seria necessária a existência de verossimilhança das alegações 

autorais, ou seja, que se demonstrasse o excesso na cobrança 

perpetrada pelo agente financeiro. III - Os elementos constantes dos autos 

não autorizam essa conclusão, até mesmo porque a inadimplência já era 

longa quando do ajuizamento da ação, e, proposta esta, somente foi 

requerido o depósito das parcelas vencidas e vincendas em valores 

calculados unilateralmente pelos devedores. (TRF2, 7a Turma Esp., 

AGTAG 122704/ES, Rel. Des. Fed. Sergio Schwaitzer, unân., DJU 

30/03/2006, p. 140). (Grifamos). AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CONSIGNAÇÃO 

EM PAGAMENTO. PRESTAÇÕES VINCENDAS. 1. A ação consignatória tem 

a finalidade precípua de substituir o pagamento, evitando, assim, o 

inadimplemento do devedor e liberando-o da dívida no caso do credor se 

recusar a receber a prestação, razão pela qual é necessário o depósito 

tanto das parcelas vencidas como das vincendas. 2. Agravo interno 

desprovido. (TRF-2 - AG: 201002010079003, Relator: Desembargador 

Federal MARCELO PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 08/11/2011, 

QUINTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 16/11/2011). 

(Grifamos). PROCESSUAL CIVIL. SFH. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. ART. 50, 

E PARÁGRAFOS, DA LEI Nº 10.931/04. DEPÓSITO DA DIFERENÇA ENTRE 

O VALOR EXIGIDO PELA CEF E O INCONTROVERSO. DECISÃO MANTIDA. 

- Após a edição da Lei n.º 10.931/2004, questões relativas a discussões 

sobre empréstimos destinados à aquisição da casa própria devem 

observar normas processuais nela contidas, que impõem, entre outras 

exigências, necessidade de se assegurar a continuidade do pagamento, 

no tempo e modo contratados, do valor inconcusso das prestações (§ 1º, 

do artigo 50), bem como de se efetuar o depósito integral dos valores 

cobrados pelo agente financeiro (valor controvertido), conforme dispõe o 

parágrafo 2º, do referido artigo 50. A exigência do depósito só pode ser 

dispensada diante da existência de relevante razão de direito e do risco 

de dano irreparável aos autores, conforme prevê o parágrafo 4º, do 

mesmo artigo.- Nos termos expressos do § 2º, do art. 50, da Lei 10.931, 

somente o depósito da diferença entre o valor cobrado pela instituição 

bancária e valor incontroverso pode afastar a execução extrajudicial e/ou 

a inscrição em cadastros de inadimplentes. Precedentes jurisprudenciais. - 

Agravo improvido. (TRF2, 6ª Turma Esp.. AG nº 200802010003934, Des. 

Fed. Benedito Gonçalves, DJ de 09/04/2008). (Grifamos). Ante o exposto, 

descabida a consignação em valor parcial, relativo às parcelas vencidas 

até 17/10/2019, apurado unilateralmente pela autora, com o escopo de se 
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ver restabelecido o contrato de financiamento imobiliário e a suspensão de 

eventual leilão do imóvel, como requerido na inicial. A propósito, sendo 

parcial o valor a ser consignado, seu efeito restringe-se, igualmente, à 

mera quitação parcial da dívida, e não à liberação ampla e irrestrita do 

devedor, como pleiteia a autora. Veja-se: Processual Civil. Ação de 

Consignação em Pagamento. Sistema Financeiro de Habitação. 

Insuficiência do depósito. Possibilidade de extinção parcial da obrigação 

até o montante da importância consignada. Apelação improvida. (TRF-5 - 

AC: 412102 CE 2000.81.00.000803-1, Relator: Desembargador Federal 

Lazaro Guimarães, Data de Julgamento: 04/03/2008, Quarta Turma, Data 

de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 16/04/2008 - Página: 1110 - 

Nº: 73 - Ano: 2008). (Grifamos). Portanto, em virtude de o montante a ser 

consignado não ter o condão de liberar a autora da dívida, impõe-se, de 

consequência, o indeferimento dos demais pleitos antecipatórios 

requeridos, ao passo que se tratam de consequências lógicas de eventual 

impontualidade contratual. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO, nos moldes do 

artigo 542, I, do Código de Processo Civil, o pedido de consignação 

através de depósito judicial da quantia controversa de R$ 8.984,01 (oito mil 

novecentos e oitenta e quatro reais e um centavos), com a ressalva de 

que o montante em tela serve tão somente à quitação parcial das 

obrigações até o limite do valor depositado.[2] Efetuado o depósito no 

prazo de 05 (cinco) dias, intime-se a parte requerida para levantar a 

importância consignada ou manifestar sua recusa, no prazo legal. 

Observe o autor o prazo de 05 (cinco) dias para efetivar o depósito, sob 

pena de extinção e arquivamento (art. 542, inc. I e parágrafo único, do 

CPC). DEFIRO a AJG pugnada na exordial. Nos termos do art. 334, do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 19 de MAIO de 2020, às 09h, 

a qual será realizada na Central de Conciliação e Mediação desta 

Comarca. Cite-se e intimem-se as partes com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a audiência com vistas à conciliação. 

Conste no mandado que a ausência injustificada das partes será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. Não obtida a 

conciliação, a parte ré poderá responder a ação no prazo legal (art. 335, I, 

do CPC). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] TRF2, 7ª Turma Esp., AC nº 

200050010018331, Rel. Des. Fed. Sergio Schwaitzer, DJ de 26/03/2009. 

[2] SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. REVISÃO DE 

CLÁUSULAS. CRITÉRIO DE REAJUSTE DE PRESTAÇÕES. LIMITADOR. 

QUITAÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA. 1. Contrato de financiamento 

habitacional, celebrado sob as regras do SFH (Sistema Financeiro de 

Habitação). Necessidade de que seja aplicado o critério do Plano de 

Equivalência Salarial por Categoria Profissional (PES/CP), quando do 

reajuste das prestações, como pactuado. 2. Verificada a insuficiência de 

depósitos, reconhece-se a quitação parcial das obrigações até o limite do 

valor depositado, e possibilitasse a complementação em fase de 

liquidação. Inteligência do art. 899, § 2º, do Código de Processo Civil. 

(TRF-4 - AC: 10665 RS 1999.71.00.010665-3, Relator: EDGARD ANTÔNIO 

LIPPMANN JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/11/2005, PRIMEIRA TURMA 

SUPLEMENTAR, Data de Publicação: DJ 05/04/2006 PÁGINA: 523). 

(Grifamos).

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001779-83.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO NUNES OAB - 669.193.129-72 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

t ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001779-83.2020.8.11.0003. 

REPRESENTANTE: PAULO NUNES Vistos, etc. Analisando os autos, 

observa-se que se trata de ação de jurisdição voluntária. De acordo com o 

artigo 57, do COJE/MT, e 4º, do Provimento de nº. 10/2003/CM, compete às 

1ª e 2ª Varas de Família e Sucessões processar e julgar os feitos 

envolvendo as matérias de família e sucessões, bem como as ações de 

jurisdição voluntária. Dessa forma, declino da competência de processar e 

julgar o presente feito e, consequentemente, determino a sua 

redistribuição para uma das Varas de Família e Sucessões desta 

Comarca. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001764-17.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSNI JOSE MANDELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001764-17.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): OSNI JOSE MANDELI REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Em que pese as alegações 

autorais, tenho, pela documentação carreada aos autos, que inviabiliza-se 

a concessão da AJG. Nota-se, mormente de ID. 28933806, recente 

aquisição pela inventariante de veículo avaliado em quase R$ 170.000,00 

(cento e setenta mil reais), donde se deduz a possibilidade de arcar com 

as custas processuais necessárias. Logo, entendo incabível a concessão 

da AJG por ela postulada. Faz-se mister destacar que os custos dos 

serviços judiciários exigem pesados investimentos do Estado, devendo a 

gratuidade da justiça, com efeito, ser destinada aos efetivamente 

necessitados. Coadunando com o entendimento profligado neste comando 

judicial trago a colação o seguinte julgado: Numero: 53121 Ano: 2004 

Magistrado: DR. CARLOS ALBERTO A. DA ROCHA Ementa: ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

POBREZA E MISERABILIDADE - CRITÉRIO OBJETIVO FIXADO PELO 

MAGISTRADO - AGRAVO IMPROVIDO. Ao juiz no uso de suas atribuições 

incumbe fixar os parâmetros para a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, com o fim de se evitar a utilização inadequada. Para o deferimento 

do pedido de gratuidade judiciária, não basta que o requerente afirme sua 

impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que 

se evidencia no processo. ISTO POSTO, e com espeque no artigo 5º, da 

Lei 1.060/50, INDEFIRO os benefícios da assistência judiciaria gratuita, 

determinando que a parte autora seja intimada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceder ao recolhimento das custas processuais devidas 

sob pena extinção de tal relação processual, sem resolução do mérito. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001825-72.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAOLA PY LESSA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ OAB - MT26652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001825-72.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: PAOLA PY LESSA BORGES REQUERIDO: MASTER 

CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, JM 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, SOLIDA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Vistos, etc. PAOLA PY LESSA 

BORGES ingressara com a presente AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO 

CUMULADO COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E TUTELA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA E CAUTELAR EM CARÁTER LIMINAR em 

desfavor de MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS; JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e SÓLIDA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., todos qualificados. Aduz a 

parte autora que firmara com as requeridas instrumento particular de 

compra e venda de imóvel, correspondente a compra do imóvel descrito e 

caracterizado nos autos, conforme documento de ID. 28949504; que, até a 

presente data, adimplira a importância de R$ 31.796,51 (trinta e um mil 
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setecentos e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos), sendo que, 

em 04/04/2019, procurara as requeridas para realizar o distrato, 

oportunidade em que estas estipularam condições com as quais discorda. 

Requer em sede de tutela provisória de urgência seja determinado às 

requeridas que se abstenham de inscrever seu nome nos órgãos de 

restrição ao crédito, bem como suspendam eventuais cobranças. Pede, ao 

fim, a procedência dos pedidos para que seja confirmada a tutela 

antecipada, declarado rescindido o contrato entabulado e condenadas as 

requeridas a restituírem os valores pagos, com os descontos e correções 

necessárias. Eis o relatório. Fundamento e DECIDO. O artigo 294 do Código 

de Processo Civil dispõe sobre a tutela provisória, in verbis: “A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência”. Destaque-se, 

neste momento, que a tutela de urgência se subdivide em cautelar e 

antecipada. Salutar é frisar e elucidar o termo escolhido pelo legislador 

para as tutelas no atual Código de Processo Civil, qual seja, tutela 

provisória. Sobre o tema é a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: 

“[...] a tutela provisória de urgência tem um tempo de duração 

predeterminado, não sendo projetada para durar para sempre. A duração 

da tutela de urgência depende da demora para a obtenção da tutela 

definitiva, porque, uma vez concedida ou denegada, a tutela de urgência 

deixará de existir. Registre-se que, apesar de serem provisórias, nenhuma 

das tutelas de urgência é temporária. Temporário também tem um tempo de 

duração predeterminado, não durando eternamente, mas, ao contrário da 

tutela provisória, não é substituída pela tutela definitiva; simplesmente 

deixa de existir, nada vindo tomar seu lugar” (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. Editora 

Juspdivm. 8ª Edição – 2016. p.412) Considerando que subsiste 

controvérsia a respeito da responsabilidade pelo inadimplemento 

contratual debatido na espécie, cujo seguro desate somente poderá 

acontecer ao cabo da instrução processual, entendo não ser o caso de 

deferimento, por ora, da almejada antecipação de tutela, sendo inoportuna 

a implementação de qualquer medida antecipatória nesta etapa da 

contenda. Sobre a questão, eis a jurisprudência: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – SUSPENSÃO DAS 

PARCELAS DO FINANCIAMENTO – ABSTENÇÃO NA NEGATIVAÇÃO DOS 

NOMES - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS AUTORIZADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO” (TJ-SP - AI: 

22390075420188260000 SP 2239007-54.2018.8.26.0000, Relator: Luiz 

Eurico, Data de Julgamento: 03/12/2018, 33ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 06/12/2018). (Grifamos). AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA VISANDO SUSPENDER 

PAGAMENTOS DE PARCELAS REFERENTES A COMPRA DE IMÓVEL NA 

PLANTA E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DE NOME EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO. Manutenção da decisão recorrida, 

observando-se que as alegações do agravante poderão ser 

oportunamente reanalisadas pelo juízo, após a formação do contraditório. 

Decisão que não se mostra ilegal ou teratológica. Inteligência da Súmula nº 

59, desta corte. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, NA FORMA DO 

ART. 557, CAPUT DO CPC. (TJ-RJ - AI: 00755637320158190000 RIO DE 

JANEIRO BARRA DA TIJUCA REGIONAL 5 VARA CIVEL, Relator: SÔNIA 

DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 07/03/2016, VIGÉSIMA TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 09/03/2016). 

(Grifamos). PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

REVISÃO E RESCISÃO CONTRATUAL - PROMESSA DE COMPRA E VENDA 

DE IMÓVEL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA POR 

LITISCONSORTE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA 

INOCORRÊNCIA DA CESSÃO DE CRÉDITOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA - REJEIÇÃO - LOTE - ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS 

DE INFRAESTRUTURA BÁSICA - TUTELA DE URGÊNCIA - INSCRIÇÃO EM 

CADASTROS DE INADIMPLENTES - ABSTENÇÃO - INDEFERIMENTO - 

MANUTENÇÃO 1 - Não havendo elementos que autorizem o 

reconhecimento da ilegitimidade passiva alegada pelo litisconsorte, deve 

ser rejeitada a preliminar suscitada em contraminuta, de modo que a 

discussão seja submetida à dilação probatória, própria da primeira 

instância. 2- O provimento que antecipa os efeitos da tutela é cabível 

somente em situações excepcionais, quando demonstradas de plano a 

probabilidade de êxito da pretensão deduzida em juízo, bem como a 

existência de risco de que a não concessão imediata possa gerar danos 

irreparáveis à parte. 3- Não comprovado o alegado atraso na entrega do 

imóvel adquirido, e havendo ainda indicação de que os promitentes 

compradores estariam inadimplentes anteriormente ao fim do prazo para 

entrega do lote, inviável o deferimento da tutela de urgência pleiteada, pela 

ausência do requisito da probabilidade do direito. (TJ-MG - AI: 

10000180706061002 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves (JD 

Convocado), Data de Julgamento: 12/08/0019, Data de Publicação: 

19/08/2019). (Grifamos). Destarte, circunspecto que se expecte, no 

mínimo, a angularização do feito, de modo a que se obtenham maiores 

elementos sobre tal questão em específico, sendo oportuno ressaltar que 

a tutela de urgência pode ser reexaminada em qualquer fase do processo. 

Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se 

que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o 

espírito do julgador do fato que se propõe. (art.300, CPC). Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência vindicado na inicial. Considerando 

a documentação juntada, DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita (art. 

98, CPC). Nos termos do art. 334, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 19 de MAIO de 2020, às 09h30min, a qual será 

realizada na Central de Conciliação e Mediação desta Comarca. Cite-se e 

intimem-se as partes com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência com vistas à conciliação. Conste no mandado que 

a ausência injustificada das partes será considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. Não obtida a conciliação, a parte ré poderá 

responder a ação no prazo legal (art. 335, I, do CPC). Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003855-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROMUALDO NUNES CAVALHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DA COSTA GARCIA OAB - MT0009478A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003855-85.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): ROMUALDO NUNES CAVALHEIRO REU: BANCO J. SAFRA S.A 

Vistos etc. RNC PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA propôs a 

presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA em face de BANCO J. SAFRA S/A, ambos 

qualificados. Alega, em síntese, que adquiriu um veículo (GOLF 2.0 GT – 

Volkswagen –ano/mod: 2013/2013 – Chassi: 9BWAE41JXD4014609 – cor: 

Branco – Gasolina/Álcool), em 04/04/2013, e para tanto celebrou contrato 

de financiamento (contrato n. 0114500010010532) com o requerido. Aduz 

que o valor financiado foi de R$ 66.764,92 (sessenta e seis mil, 

setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos), em 48 

(quarenta e oito) parcelas fixas e mensais de R$ 1.897,46 (um mil, 

oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e seis centavos), sendo que 

a primeira parcela venceria em 04/05/2013 e a última em 04/04/2017. 

Sustenta que, em 25/02/2016, as partes celebraram aditamento ao 

contrato, alterando o bem financiado e dado em garantia, liberando-se o 

veículo inicialmente dado em garantia e colocando em seu lugar, como 

garantia do contrato de financiamento, o veículo TOYOTA COROLA XEI 2.0 

FLEX – ANO FABRICAÇÃO E MODELO 2014/2015 – PLACA: OOQ7878 – 

CHASSI: 9BRBDWHE3F0218919 – RENAVAM: 01014029101. Afirma que 

efetuou os depósitos referentes às 48 (quarenta e oito) parcelas e quitou 

seu débito. Contudo, alega que, mesmo depois de ter efetuado todos os 

depósitos e quitado integralmente o financiamento junto ao réu, este se 

recusa a conferir quitação à dívida, não retirando o gravame do veículo. 

Por conta de tais fatos, pleiteou a concessão da tutela de urgência, a fim 

de determinar que o banco requerido procedesse à baixa do gravame 

existente no veículo TOYOTA COROLA XEI 2.0 FLEX – ANO FABRICAÇÃO 

E MODELO 2014/2015 – PLACA: OOQ7878 – CHASSI: 

9BRBDWHE3F0218919 – RENAVAM: 01014029101 junto ao Detran, 

oriundo do contrato de financiamento n. 0114500010010532, firmado em 
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04/04/2013 e aditivo firmado em 25/02/2016, sob pena de multa diária, o 

que restou DEFERIDO no ID. 8728525. Pede, ao final, a procedência dos 

pedidos para que seja confirmada a Tutela Antecipada, bem como 

condenando o requerido ao pagamento de R$ 66.764,92 (sessenta e seis 

mil, setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos) a 

título de danos morais, sem prejuízo das demais verbas e honorários de 

sucumbência. Juntou documentos à inicial. O requerido contestou a ação 

(ID. 9510260), alegando, em suma, responsabilidade do autor quanto ao 

procedimento de baixa e consequente inexistência de danos morais, 

pugnando pela improcedência dos pleitos insertos na exordial, juntando 

ainda documentos. Em sede de impugnação o autor rebateu as alegações 

do requerido e reiterou os pedidos iniciais (ID. 9935230). Instadas as 

partes a manifestarem interesse na produção de provas, o autor pugnou 

pelo julgamento antecipado da lide (ID. 16381878), ao passo que o 

requerido quedou-se inerte. Era o que tinha a relatar. Fundamento e 

DECIDO. Cuida-se, como dito, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA proposta por RNC 

PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA em face de BANCO J. SAFRA 

S/A. Registro que o julgamento antecipado da lide, in casu, não representa 

cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois se 

verificam nos autos elementos de convicção suficientes para que a 

sentença seja proferida, evitando-se que a causa tenha seu desfecho 

protraído. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, orienta-nos: 

“Nos termos do art. 330, I, do CPC, é possível ao magistrado conhecer 

diretamente do pedido, proferindo sentença, quando a questão de mérito 

for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver 

necessidade de produzir prova em audiência.” (EDcl no REsp 815.567/RS, 

Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 

04/12/2014, DJe 03/02/2015). (destaquei) “Inexiste cerceamento de 

defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, 

não se justificando a designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 

1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado 

da lide (art. 330, I, do CPC) não implica cerceamento de defesa, se 

desnecessária a instrução probatória, porquanto o instituto conspira a 

favor do princípio da celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz 

Fux, j. em 10-3-2003); “Em matéria de julgamento antecipado da lide, 

predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade 

ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de 

cada caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do 

pelo contraditório” (STRJ - 4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos 

Carneiro, j. 21.8.90, não conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). 

(negritei) Portanto, tendo em vista que a presente demanda já se encontra 

madura para decisão, podendo ser resolvida mediante o julgamento 

antecipado da lide, na forma do artigo 355, inciso I, do CPC, passo à sua 

análise. No caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Restou incontroversa a relação jurídica existente 

entre as partes quanto ao contrato de financiamento (alienação fiduciária), 

bem como a quitação de todas as parcelas do referido contrato, não 

havendo dúvida nesse particular, pois a peça defensiva em nenhum 

momento questiona tais fatos. Ademais, conforme se verifica do 

documento acostado ao ID. 9144358, a baixa do gravame ocorreu em 

20/07/2017, em sede de cumprimento de medida liminar, o que evidencia a 

pertinência parcial da presente ação. Em que pese as alegações do 

requerido acerca da ausência de responsabilidade civil, entendo que a 

justificativa apresentada não é verossímil a ponto de desincumbi-lo do 

ônus probatório que lhe competia, uma vez que não foi comprovado por 

meio de documentos hábeis que teria cumprido com seu dever de realizar 

a baixa no gravame do bem que se encontrava integralmente quitado. 

Portanto, não há dúvida do dever do réu em proceder à baixa do gravame 

do referido bem, objeto de contrato de financiamento (alienação fiduciária). 

Veja-se, a propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - 

VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - GRAVAME- 

RESPONSABILIDADE PELA BAIXA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - MULTA 

POR DESCUMPRIMENTO - VALOR RAZOÁVEL - CABÍVEL. Cabe somente 

à instituição financeira providenciar a baixa de gravame de alienação 

fiduciária lançada no prontuário do veículo. A multa coercitiva fixada em 

caso de descumprimento de obrigação de fazer deve observar o princípio 

da razoabilidade. (TJ-MG - AI: 10000190929182001 MG, Relator: Adriano 

de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 30/09/0019, Data de 

Publicação: 03/10/2019). (Grifamos). AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEICULO. QUITAÇÃO INTEGRAL. 

BAIXA DE GRAVAME. OBRIGAÇÃO IMPOSTA À INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA/FINANCEIRA CREDORA. A obrigação contratual para retirada e 

baixa de gravame sobre veículo objeto de contrato de financiamento 

quitado deve ser imposta à instituição bancária/financeira credora. (TJ-MG 

- AI: 10439110149838002 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de 

Julgamento: 22/04/2014, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 28/04/2014). (Grifamos). CIVIL. CDC. INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. NÃO REALIZAÇÃO DE BAIXA NO 

GRAVAME. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE HONORÁRIOS 

CONTRATUAIS EM JUIZADOS ESPECIAIS. 1) O artigo 9º da Resolução nº 

320/2009 do COTRAN determina que a obrigação de inclusão e baixa dos 

gravames é de responsabilidade da instituição financeira, devendo esta 

proceder à baixa no prazo máximo de 10 (dez) dias contados do 

cumprimento das obrigações por parte do devedor. 2) Constitui direito 

básico do consumidor a proteção contra as práticas abusivas cometidas 

pelos fornecedores, nos termos do inciso IV do artigo 6º do CDC, bem 

como há responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos do 

artigo 14 do mesmo Código. O fornecedor de serviços responde 

independentemente da existência de culpa, por qualquer dano em razão 

da atividade que desenvolve. Todavia, o simples inadimplemento 

contratual, ante a falta de comprovação dos alegados prejuízos sofridos, 

por si só, não gera o direito a percepção de indenização por danos 

morais. 3) A Turma Recursal firmou a tese de que não são cabíveis 

honorários contratuais em sede de juizados especiais cívels. 4) Recurso 

conhecido e provido em parte. 5) Sentença parcialmente reformada. 

(TJ-AP - RI: 00092544020178030002 AP, Relator: JOSÉ LUCIANO DE 

ASSIS, Data de Julgamento: 18/06/2019, Turma recursal). (Grifamos). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETRAN. BAIXA 

DE GRAVAME. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

DESCUMPRIMENTO. DILAÇÃO DE PRAZO. MULTA DIÁRIA. VALOR 

PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1. É de responsabilidade da 

instituição financeira, após a quitação do contrato, a baixa do gravame no 

registro do veículo junto ao departamento de trânsito competente. 2. A 

multa aplicada, em caso de não cumprimento da baixa de gravame pela 

instituição financeira, não tem caráter indenizatório ou compensatório, 

razão por que há de ser fixada em valor suficiente a garantir eficácia da 

tutela jurisdicional, desestimulando a persistência no não cumprimento das 

decisões judiciais mediante pressão financeira. 3. Recurso conhecido e 

d e s p r o v i d o .  ( T J - D F  0 7 1 0 1 2 2 3 5 2 0 1 8 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0710122-35.2018.8.07.0000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de 

Julgamento: 18/10/2018, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 23/10/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifamos). Sendo 

assim, a manutenção de gravame sobre veículo que se encontra quitado 

representa medida abusiva e ilegal, tendo em vista a baixa nestes casos 

tratar-se de obrigação inerente aos contratos desta natureza e que deve 

ser imposta à instituição credora. Indiscutível, portanto, que a retirada de 

gravame sobre veículo quitado representa obrigação imposta à instituição 

financeira. Por outro lado, melhor sorte não assiste ao autor quanto à 

eventual indenização por danos morais, na medida em que a conduta 

omissa da financeira ré, em não proceder a retirada do gravame em 

questão, não foi capaz de gerar abalo de ordem moral, passível de ser 

indenizado. Destarte, a demora na baixa, muito embora possa ter causado 

aborrecimento ao requerente, não é suficiente, por si só, a romper o seu 

equilíbrio psicológico, a ponto de ensejar efetiva dor, vexame, sofrimento 

ou humilhação, de modo a justificar a reparação por danos morais, o que 

comanda o indeferimento da pretensão autoral neste sentido. O caso 

específico dos autos, aliás, não se enquadra dentre as hipóteses de dano 

moral in re ipsa, sendo imprescindível à sua configuração a comprovação 

inequívoca dos danos extrapatrimoniais, o que não ocorreu. Meros 

transtornos não podem ser classificados como dano moral, sobretudo em 

uma sociedade tão complexa como a atual, em que inúmeros eventos do 

cotidiano já são aptos a gerar aborrecimentos de toda ordem. É 

necessário prudência para discernir atos que se enquadrem na categoria 

dos dissabores e os que configuram danos morais, sob pena de se 

banalizar a indenização por dano imaterial. Sobre o tema, é o 

entendimento: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
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AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. BAIXA DE GRAVAME. DEMORA. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. A jurisprudência do STJ firmou o 

entendimento no sentido de que o simples atraso em baixar gravame de 

alienação fiduciária no registro de veículo automotor não é apto a gerar 

dano moral in re ipsa, sendo indispensável demonstrar a presença de 

efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais 

vinculados ao descumprimento contratual. 2. Agravo interno a que se 

nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1324503 RS 

2018/0170630-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de 

Julgamento: 21/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

28/05/2019). (Grifamos). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO 

ENTABULADO ENVOLVENDO OS LITIGANTES. DEMORA NA BAIXA DE 

GRAVAME SOBRE VEÍCULO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. 1. 

Inexistência de maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo 

Civil. 2. Julgados no âmbito do STJ no sentido de que o atraso da baixa de 

gravame de alienação fiduciária, por si só, não caracteriza dano moral, 

sendo necessária a demonstração de circunstâncias que agravem a 

situação da parte. 3. A revisão da conclusão da Corte estadual 

demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, 

providência inviável, ante o óbice disposto no Enunciado n.º 7/STJ. 3. Não 

apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de 

infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO 

INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (STJ - AgInt no REsp: 1682650 RS 

2017/0159465-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data 

de Julgamento: 13/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 17/05/2019). (Grifamos). APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. É entendimento pacificado pelo STJ que o simples atraso 

na retirada do gravame de alienação fiduciária não gera direito à 

indenização por dano moral in re ipsa, sendo indispensável a 

demonstração de efetivas consequências que ultrapassem os dissabores 

normais decorrentes do descumprimento contratual. No caso concreto, o 

autor não trouxe aos autos documentos aptos a comprovar a quitação das 

parcelas do financiamento, tampouco os prejuízos com a suposta 

manutenção do gravame. Dano moral não configurado. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70080233315 RS, Relator: 

Alexandre Kreutz, Data de Julgamento: 30/05/2019, Décima Quarta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/06/2019). 

(Grifamos). Portanto, não há que se falar em indenização por danos 

morais no presente caso. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, para 

DETERMINAR que a requerida proceda à baixa da restrição no automóvel 

descrito na exordial, confirmando a liminar de ID. 8728525, EXTINGUINDO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência 

recíproca, nos termos do artigo 86, do CPC, as despesas processuais e 

os honorários advocatícios, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

nos termos do artigo 85, §8º, do CPC, serão rateados entre as partes na 

proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada. Preclusas as vias 

recursais, pagas as custas e inexistindo requerimento para cumprimento 

deste comando judicial no prazo legal, arquive-se mediante as cautelas de 

estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005829-89.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE ALVES LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA PIRES DA SILVA BONFANTI OAB - MT17202/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

KITADO RECUPERACAO DE CREDITOS E GESTAO DE NEGOCIOS DIGITAIS 

LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGAR VIDIGAL DE ANDRADE REIS OAB - SP292192 (ADVOGADO(A))

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005829-89.2019.8.11.0003. Vistos etc. O CPC, 

expressamente, o princípio da cooperação, onde todos os sujeitos do 

processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do 

CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa Arruda Alvim 

Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo 

Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é relativamente jovem no 

direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe 

no interesse de todos, pois todos pretendem que o processo seja 

solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio objetiva que as 

partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a decisão a 

solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel 

Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo Civil 

Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração das 

partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 06 de 

fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009331-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA DE FARIAS ASSIS MELLO OAB - RJ169648 

(ADVOGADO(A))

PRISCILLA ELLERES DOS SANTOS OAB - MG181168 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISDETE MARQUES SILVEIRA - ME (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1009331-70.2018.8.11.0003. Vistos etc. O CPC, 

expressamente, o princípio da cooperação, onde todos os sujeitos do 

processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do 

CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa Arruda Alvim 

Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo 

Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é relativamente jovem no 

direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe 

no interesse de todos, pois todos pretendem que o processo seja 

solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio objetiva que as 

partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a decisão a 

solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel 
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Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo Civil 

Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração das 

partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 06 de 

fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013260-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO DE ANTONI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

AXA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO ESTEVAO DENEKA OAB - PR31753 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1013260-14.2018.8.11.0003. Vistos etc. O CPC, 

expressamente, o princípio da cooperação, onde todos os sujeitos do 

processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do 

CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa Arruda Alvim 

Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo 

Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é relativamente jovem no 

direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe 

no interesse de todos, pois todos pretendem que o processo seja 

solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio objetiva que as 

partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a decisão a 

solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel 

Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo Civil 

Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração das 

partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 06 de 

fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001888-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROSAN DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT0020752A 

(ADVOGADO(A))

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUMO MALHA NORTE S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO OAB - MS7684-O (ADVOGADO(A))

DANIELA VOLPE GIL SANCANA OAB - MT11281-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

INSPECTORATE DO BRASIL INSPECOES LTDA. (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001888-05.2017.8.11.0003. Vistos etc. Intime a denunciada 

à lide Inspectorate do Brasil Inspeções Ltda para especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cumpra. Intime. Rondonópolis-MT, 06 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009004-91.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO(A))

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1009004-91.2019.8.11.0003. Vistos etc. O CPC, 

expressamente, o princípio da cooperação, onde todos os sujeitos do 

processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do 

CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa Arruda Alvim 

Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo 

Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é relativamente jovem no 

direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe 

no interesse de todos, pois todos pretendem que o processo seja 

solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio objetiva que as 

partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a decisão a 

solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel 

Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo Civil 

Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração das 
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partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 06 de 

fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001368-40.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA CRISTINA PAWLINA ROGERIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

JULIA ALVES PAWLINA (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001368-40.2020.8.11.00003 Vistos etc. I - Cite o 

executado para pagamento do débito, no prazo de 03 (três) dias. II - Fixo 

os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito. No caso de pagamento integral da dívida, os honorários 

serão reduzidos pela metade. Havendo o prosseguimento do feito, os 

mesmos poderão ser elevados ao importe de 20% (vinte por cento), 

quando rejeitados os embargos à execução ou ao final da execução 

levando em consideração o trabalho realizado pelo advogado do 

exequente (art. 827, §§ 1º e 2º, do CPC). III - Não formalizado o pagamento 

do débito e não havendo nomeação de bens no prazo de 03 (três) dias, 

proceda a penhora e avaliação de bens, tantos quantos bastem para o 

pagamento do valor principal atualizado, dos juros, das custas e dos 

honorários advocatícios. IV – Se o devedor não for encontrado no 

momento da diligência, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo o Sr. Meirinho procurá-lo nos 10 (dez) dias 

seguintes, por duas vezes distintas e havendo suspeita de ocultação, 

deverá realizar a citação com hora certa (art. 830,do CPC). V – 

Formalizada a constrição judicial, caso o executado não esteja presente 

no momento do ato, intime-o por meio de seu patrono constituído e não 

havendo nomeado advogado, pessoalmente, que deverá ser realizada, 

preferencialmente, por via postal (art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC). Havendo a 

penhora de imóveis, intime o cônjuge do executado, se casado for. VI – 

Cientifique o devedor que, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da juntada do ato citatório (art. 915, CPC). VII – 

Caso o executado reconheça o crédito do exequente, poderá efetuar o 

parcelamento do débito, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do 

valor da execução, acrescido das custas e dos honorários advocatícios, 

pagando o saldo restante em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, do 

CPC). Após a formalização do depósito, dê-se vista ao credor. VIII 

–Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 06 de fevereiro de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014566-81.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO TORREMOCHA AGUILAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR OAB - MT0016052A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIONEY PINTO DE MATOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1014566-81.2019.8.11.0003 Vistos etc. I - Defiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita. II - Cite o executado para 

pagamento do débito, no prazo de 03 (três) dias, no endereço constante 

no Id. 27998191. III - Fixo os honorários advocatícios no importe de 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito. No caso de pagamento integral da 

dívida, os honorários serão reduzidos pela metade. Havendo o 

prosseguimento do feito, os mesmos poderão ser elevados ao importe de 

20% (vinte por cento), quando rejeitados os embargos à execução ou ao 

final da execução levando em consideração o trabalho realizado pelo 

advogado do exequente (art. 827, §§ 1º e 2º, do CPC). IV - Não 

formalizado o pagamento do débito e não havendo nomeação de bens no 

prazo de 03 (três) dias, proceda a penhora e avaliação de bens, tantos 

quantos bastem para o pagamento do valor principal atualizado, dos juros, 

das custas e dos honorários advocatícios. V – Se o devedor não for 

encontrado no momento da diligência, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, devendo o Sr. Meirinho procurá-lo nos 

10 (dez) dias seguintes, por duas vezes distintas e havendo suspeita de 

ocultação, deverá realizar a citação com hora certa (art. 830,do CPC). VI – 

Formalizada a constrição judicial, caso o executado não esteja presente 

no momento do ato, intime-o por meio de seu patrono constituído e não 

havendo nomeado advogado, pessoalmente, que deverá ser realizada, 

preferencialmente, por via postal (art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC). Havendo a 

penhora de imóveis, intime o cônjuge do executado, se casado for. VII – 

Cientifique o devedor que, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da juntada do ato citatório (art. 915, CPC). VIII – 

Caso o executado reconheça o crédito do exequente, poderá efetuar o 

parcelamento do débito, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do 

valor da execução, acrescido das custas e dos honorários advocatícios, 

pagando o saldo restante em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, do 

CPC). Após a formalização do depósito, dê-se vista ao credor. IX –Expeça 

o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 06 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001888-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROSAN DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT0020752A 

(ADVOGADO(A))

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUMO MALHA NORTE S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO OAB - MS7684-O (ADVOGADO(A))

DANIELA VOLPE GIL SANCANA OAB - MT11281-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

INSPECTORATE DO BRASIL INSPECOES LTDA. (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001888-05.2017.8.11.0003. Vistos etc. Intime a denunciada 

à lide Inspectorate do Brasil Inspeções Ltda para especificar as provas 
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que pretende produzir, justificando-as, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cumpra. Intime. Rondonópolis-MT, 06 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014566-81.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO TORREMOCHA AGUILAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR OAB - MT0016052A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIONEY PINTO DE MATOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1014566-81.2019.8.11.0003 Vistos etc. I - Defiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita. II - Cite o executado para 

pagamento do débito, no prazo de 03 (três) dias, no endereço constante 

no Id. 27998191. III - Fixo os honorários advocatícios no importe de 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito. No caso de pagamento integral da 

dívida, os honorários serão reduzidos pela metade. Havendo o 

prosseguimento do feito, os mesmos poderão ser elevados ao importe de 

20% (vinte por cento), quando rejeitados os embargos à execução ou ao 

final da execução levando em consideração o trabalho realizado pelo 

advogado do exequente (art. 827, §§ 1º e 2º, do CPC). IV - Não 

formalizado o pagamento do débito e não havendo nomeação de bens no 

prazo de 03 (três) dias, proceda a penhora e avaliação de bens, tantos 

quantos bastem para o pagamento do valor principal atualizado, dos juros, 

das custas e dos honorários advocatícios. V – Se o devedor não for 

encontrado no momento da diligência, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, devendo o Sr. Meirinho procurá-lo nos 

10 (dez) dias seguintes, por duas vezes distintas e havendo suspeita de 

ocultação, deverá realizar a citação com hora certa (art. 830,do CPC). VI – 

Formalizada a constrição judicial, caso o executado não esteja presente 

no momento do ato, intime-o por meio de seu patrono constituído e não 

havendo nomeado advogado, pessoalmente, que deverá ser realizada, 

preferencialmente, por via postal (art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC). Havendo a 

penhora de imóveis, intime o cônjuge do executado, se casado for. VII – 

Cientifique o devedor que, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da juntada do ato citatório (art. 915, CPC). VIII – 

Caso o executado reconheça o crédito do exequente, poderá efetuar o 

parcelamento do débito, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do 

valor da execução, acrescido das custas e dos honorários advocatícios, 

pagando o saldo restante em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, do 

CPC). Após a formalização do depósito, dê-se vista ao credor. IX –Expeça 

o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 06 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001510-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO JOSE RAVANINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DA COSTA GARCIA OAB - MT0009478A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COODETEC DESENVOLVIMENTO, PRODUCAO E COMERCIALIZACAO 

AGRICOLA LTDA (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001510-15.2018.8.11.0003 Vistos etc. O princípio 

da cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar 

entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa 

e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 06 de fevereiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013970-97.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILDO ESTEVAN DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIONALDO MADEIRA COSTA OAB - MT13075/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANANDA NUNES BRITO (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 28939648, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011026-25.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLAN PAIVA DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT14280-B (ADVOGADO(A))

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT12093-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PNEUS VIA NOBRE LTDA (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 28939672, NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014760-81.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ROBERTO DE LIMA PARANAPANEMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº 1014760-81.2019.8.11.0003 Vistos etc. Cumpra na 

forma deprecada, servindo cópia da presente como mandado. Após, 

devolva ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. 

Rondonópolis/MT, 06 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007659-90.2019.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO BELILA OAB - PR53010 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REU)

VALDECIR DOS SANTOS KULKA 03302241909 (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 28941113, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014238-54.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA TRANSPORTES CARGAS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ANAIDES CABRAL NETTO OAB - MT0007859A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 28942642, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002313-61.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

LAERTE GONZAGA FAUSTINO OAB - MT25791/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID.28942672, NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014681-05.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS CAMACHO (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1014681-05.2019.8.11.0003 Vistos etc. BANCO DO 

BRASIL S/A, devidamente qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO 

MONITÓRIA em face de ANTÕNIO CARLOS MACHADO também qualificado 

no processo, visando receber débito resultante de títulos sem força 

executiva. Juntou o título e requer a citação da requerida para pagamento 

ou oferecimento de embargos. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. O pedido preenche os requisitos 

legais exigidos pelo artigo 700 do Novel CPC. Os documentos trazidos aos 

autos são títulos que não possui força executiva, emitidos pelo réu. O 

débito restou inequivocamente demonstrado. Os títulos não possuem as 

características de um título de crédito hábil para instruir o pedido de 

execução. É o que esclarece Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero, in “Novo Curso de Processo Civil”, 2ª edição, 

RT, pág. 232: In verbis O artigo 700 do NCPC, afirma que para ajuizar a 

ação monitória, é necessário que a parte possua nova escrita da 

obrigação, sem eficácia de título executivo. Obviamente, quem tem título 

executivo judicial não teria o menor interesse de valer-se de uma ação 

monitória para chegar ao mesmo tipo de título. Diante do exposto, defiro o 

pedido do autor. Expeça mandado monitório cientificando o requerido para 

pagamento do débito em 15 (quinze) dias, bem como dos honorários 

advocatícios que fixo em 5% sobre o valor da causa, conforme determina 

o art. 701, ‘caput’, do NCPC. Cite-o para, querendo, neste mesmo prazo 

oferecer embargos, independentemente de prévia segurança do Juízo, 

para discussão da dívida. O réu será isento do pagamento de custas 

processuais se cumprir o mandado no prazo (art. 701, § 1º, do NCPC). 

Cientifique-o, ainda, que caso alegue que o autor pleiteia quantia superior 

à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, 

apresentando o demonstrativo de débito atualizado da dívida, conforme 

determina o § 2º, do art. 702, do CPC. Sendo apresentado embargos, 

intime-o o autor para responde-lo no prazo de 15 (quinze) dias . P.I. 

Rondonópolis – MT, 06 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006083-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRBS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V MARQUES DA MATTA - ME (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 28944403, NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003845-70.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASTROLINO ANTUNES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUSA MARIAM DE CASTRO SERAFIN OAB - SC23300 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003845-70.2019.8.11.0003 Vistos etc. Intime o autor 

na pessoa do patrono constituído, para informar se houve decisão de 

mérito no Agravo de Instrumento interposto do TRF da 1ª Região, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Após, conclusos. Rondonópolis-MT, 06 de fevereiro de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007761-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ESTEVAO REY MOLINA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN MEIRA AVILA MORAES OAB - MG81751 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012513-30.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO MARTINS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALOANA ALVES PEREIRA OAB - GO31287 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSON VENSON (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

o(a) advogado(a) da Parte Autora para manifestar acerca das certidões 

dos oficiais de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido este prazo, 

fica desde já intimado da devolução da carta precatória.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006829-27.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO GONCALVES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RILMA FERREIRA VIANA OAB - MT22837/O-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1006829-27.2019.8.11.0003 Vistos etc. O princípio 

da cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar 

entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa 

e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 06 de fevereiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006804-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA CRISTINA HACK OAB - MT23937/O (ADVOGADO(A))

SIMONE SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - 032.474.371-85 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A 

(REQUERIDO)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1006804-14.2019.8.11.0003 Vistos etc. Intime as 

partes para especificarem as provas que pretendem produzir no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, dê-se vista ao representante do Ministério Público, 

vez que a lide possui interesse de menor, Cumpra. Rondonópolis-MT, 06 

de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007475-37.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO C DA QUANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT8379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A (REQUERIDO)

ECONOMY BRASIL GESTAO DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Andre Castrillo OAB - MT3990-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1007475-37.2019.8.11.0003 Vistos etc. O princípio 

da cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar 

entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa 

e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 06 de fevereiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001177-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO SIRSO CARRAFA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1001177-63.2018.8.11.0003 Vistos etc. Ante o 

retorno dos autos do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, e 

considerando a decisão de Id. 25333578, encaminhe os autos ao cartório 

distribuidor para apuração apenas do valor das custas . Vindo aos autos 
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o cálculo, intime a requerida para o pagamento no prazo de 05 (cinco) 

dias. Após, ao arquivo com as baixas e anotações necessárias. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 06 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008047-90.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO MORAES OAB - MT0004732S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ HAROLDO BUSTAMANTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1008047-90.2019.8.11.0003 Vistos etc. Intime o autor 

na pessoa do patrono constituído para promover o andamento do feito 

indicando o endereço do executado no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 06 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000342-46.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS ANTONIO PEREIRA MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT10081-O (ADVOGADO(A))

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA OAB - MT0011922A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CD. PROC. 1000342-46.2016.8.11.0003 Visto em correição. Converto o 

julgamento em diligência e determino a intimação da requerida para, no 

prazo de 10 (dez) dias, trazer aos autos a gravação do protocolo de 

atendimento efetuado em 29 de janeiro de 2015 sob o nº 

2015-1595336758. Após, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 09 de agosto de 2017. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011442-27.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO RODRIGUES ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO RODRIGUES ALVES OAB - MT16433-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRIGOESTRELA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE HENRIQUE MATTAR OAB - SP0184114A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1011442-27.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. DA 

TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS APRESENTADOS Considerando a 

manifestação das partes sob os Ids. 22568632 e 22821805, certifique Srª. 

Gestora a tempestividade dos embargos apresentado pela ré sob o Id. 

22145872. 2. DA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar às partes manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. No mesmo prazo, deverão informar ao Juízo a 

possibilidade de acordo. Caso positivo deverão trazer aos autos a 

proposta para homologação. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a apresentação das provas pelas partes, será 

observado o disposto nos artigos 357, II e 370 do CPC. Havendo decurso 

de prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. Expeça o 

necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 06 de fevereiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003814-55.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

I. I. S. P. (AUTOR(A))

M. E. S. D. N. (AUTOR(A))

IZALTINA RODRIGUES DE PAIS (AUTOR(A))

M. C. D. S. N. (AUTOR(A))

MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARIA VITORIA RIBEIRO DE SOUZA (AUTOR(A))

M. H. N. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA OAB - MT0011922A 

(ADVOGADO(A))

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DI DOMENICO (REU)

LUAN RICARDO DI DOMENICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REMI CRUZ BORGES OAB - MT11148-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA CIÊNCIA DA 

DEVOLUÇÃO DA MISSIVA QUE TRAMITOU NA COMARCA DE 

JUSCIMEIRA, E MANIFESTAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 764926 Nr: 15796-54.2014.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLAUSS MARTIN ANDORFATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FAUSTINO NETO - 

OAB:10364-A MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a reclamação. Condeno o 

autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes a favor 

do patrono do réu, em verba que fixo em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. A 

sucumbência, em relação ao autor, somente será exigida se presentes os 
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requisitos legais, vez que ele é beneficiário da assistência judiciária 

gratuita. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal 

ao arquivo com baixa e anotações necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 

21 de janeiro de 2020.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 801691 Nr: 15062-69.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIANE NUNES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOTO ART LTDA ME, SPC BRASIL - SERVIÇO 

NACIONAL DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILSON JOSÉ GALDINO - 

OAB:11554/MT, JONAS RODRIGUES PEREIRA - OAB:12.105

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO FABRINY PIMENTA 

BRAGA - OAB:OAB/MT 15.866

 Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta julgo improcedente o 

pedido inicial. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes a favor do advogado do segundo réu, que 

fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. 

A sucumbência somente será exigida se presente os requisitos legais, 

vez que a requerente é beneficiária da assistência judiciária gratuita. 

Transitada em julgado ou havendo desistência do prazo recursal, ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 24 

de janeiro de 2020.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 806479 Nr: 16833-82.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁLLYSSON XAVIER SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI S.A BANCO MÚLTIPLO, C & A 

MODAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN VIEIRA ROCHA - 

OAB:10027-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT3056

 Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta julgo procedente o pedido 

inicial. Declaro a inexistência da dívida constante do documento à fls. 28. 

Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas dos 

demandados, bem como do requerente, evitando-se o enriquecimento sem 

causa, condeno os demandados, solidariamente, a pagarem ao autor, a 

título de ressarcimento pelo dano moral que lhes causaram, o valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). A correção monetária incide a partir do 

arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano 

moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condeno, ainda, 

aos réus, solidariamente, no pagamento as custas processuais e 

honorários advocatícios, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do 

valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. 

Transitada em julgado, não havendo pedido de execução de sentença, ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 24 

de janeiro de 2020.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 894756 Nr: 3437-33.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHISTOPHER BARRY WARD

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO 

- OAB:MT/10.931-A, ULLI BAPTISTELLA BARBIERI - OAB:19885/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:MT/5835-A

 Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, julgo improcedentes os 

pedidos formulados na inicial. Condeno o embargante ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do advogado 

do embargado, em verba que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

observando o artigo 85, § 8º, do CPC. Translade cópia desta decisão para 

a demanda executiva em apenso. Transitada em julgado ou havendo 

desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 27 de janeiro de 2020.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 913150 Nr: 8931-73.2018.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR GONSALVES BENITES, ITAMAR 

GOMES PEREIRA, ADRIANO GABRIEL MATIRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:25594/O, DANILO HENRIQUE FERNANDES - 

OAB:9.866/MT

 .Código nº 913150.

Vistos etc.

Visando a celeridade processual e tendo em vista a proposta ofertada 

pelo parquet, designo o dia 08 de maio de 2020 às 15h20 para 

oferecimento da suspensão condicional do processo.

 Intime os denunciados, pessoalmente, bem como seu patrono constituído, 

via DJE.

Ciência ao representante do Ministério Público.

 Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 29 de janeiro de 2020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 764604 Nr: 15613-83.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J C R GOMES E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C N RIBEIRO - 

OAB:MT/12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:MT/5308 

- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 In casu, considerando que a situação exige uma rápida manifestação do 

STF; considerando, ainda, que na prática diária o magistrado é 

responsável pela condução de milhares de processos, os quais nem 

sempre são rapidamente visualizados e corrigidos; considerando, também, 

que o próprio sistema eletrônico pode formalizar o exagero desnecessário 

de gravames, indefiro o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via 

Bacenjud, formulado à fls. 96.Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 29 de 

janeiro de 2.020.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 756933 Nr: 11462-74.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERISVON VILELA PEREIRA, SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RODOBENS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTAO BATISTA TAMBARA - 

OAB:16.875-BA, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - OAB:MT/3981, 

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - OAB:MT/6174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:OAB/SP 217.967, JEFERSON ALEX SALVIATO - OAB:236655, 

THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208972/SP

 Vistos etc. Sobre a manifestação do exequente à fls. 337/339, diga a 

instituição financeira, no prazo de 10 (dez) dias. Intime. Cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 773061 Nr: 3592-41.2015.811.0003
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 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTOFADOS BRASIL, IMOBILIÁRIA AURORA 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, e de tudo mais que dos autos constam, julgo procedente o 

pedido inicial e ratifico os termos da antecipação de tutela. Considerando a 

desocupação do imóvel determino a remessa do documento à fls. 178, 

bem como, desta decisão para demolição da construção, limpeza e 

recuperação da APP. Sem custas e sem honorários. Transitada em 

julgado, ou havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa 

e anotações necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 29 de janeiro de 

2020.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 775805 Nr: 4538-13.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARO CENTRO OESTE METARLUGICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 775805

Vistos etc.

A exequente requer a penhora, avaliação e remoção da motocicleta 

descrita à fls. 114, de propriedade da executada.

Dessa forma, nos termos dos artigos 798 e 829, § 2º, do CPC, defiro o 

pedido de penhora, avaliação e remoção do veículo descrito à fls. 114, 

depositando-o nas mãos da credora, compromissando-a.

No mais, mantenho a decisão à fls. 102/103, pelos seus próprios 

fundamentos, devendo a parte interessada buscar os meios processuais 

próprios para modificá-la.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 29 de janeiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 777283 Nr: 5174-76.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARALDI LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI ME, 

ARNALDO LUIZ ARALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAJÚNIOR LIMA MARANHÃO - 

OAB:MT/6.356, TATIANE FIGUEIREDO DE LARA - OAB:MT 20698-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ MAGRINI BASSO - 

OAB:, AQUILES TADEU GUATEMOZIM - OAB:121377/SP, DINOVAN 

DUMAS DEOLIVEIRA - OAB:OAB/SP 249.766

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação de cobrança. Condeno a 

requerida a pagar a autora o valor de R$ 5.428,00 (cinco mil e 

quatrocentos e vinte e oito reais), a título de estadia dos caminhões. Sobre 

o montante incidirá correção monetária pelo INPC (IBGE), incidentes a partir 

da propositura da ação, e juros de 1% ao mês, não capitalizados, 

incidentes a partir da citação. O quantum debeatour será apurado por 

simples cálculo do contador. Condeno, ainda, a demandada a indenizar a 

requerente a título de lucros cessantes, os quais serão apurados em 

liquidação de sentença, por ventura comprovados. Condeno, também, a ré 

no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor 

do patrono da requerente, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da 

dívida, observando o § 4º, do artigo 85, do CPC. Transitada em julgado, ou 

havendo desistência do prazo recursal ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis/MT, 29 de janeiro 2.020.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 799358 Nr: 14074-48.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATYANY GOIMARIM DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARAH NOBREGA ABREU - 

OAB:18431/MT

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

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Código nº 799358

Vistos etc.

Considerando que a angularização processual se aperfeiçoou; 

considerando, ainda, a inexistência de questões preliminares que impeçam 

o desenvolvimento válido e regular do processo; considerando, também, 

que as questões fáticas alegadas pelas partes não encontram respaldo 

na documentação que instrui a inicial e a peça defensiva, determino que 

os litigantes especifiquem as provas que pretendem produzir, isto no 

prazo de 05 (cinco) dias, justificando-as.

No mesmo prazo, deverão informar ao Juízo a possibilidade de acordo. 

Caso positivo deverão trazer aos autos a proposta para homologação.

Havendo decurso de prazo, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis, 29 de janeiro de 2020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 827068 Nr: 5254-06.2016.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÂNGELO BERNADINO MENDONÇA JÚNIOR, 

DANIEL FERNANDES DOS REIS, ALBERTO INOCÊNCIO, WENDELL DE 

SOUZA GIROTTO, WAGNER SANTOS, IMPACTUM EMPREENDIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT, ANGELO BERNARDINO DE MENDONÇA JUNIOR 

- OAB:16330/MT, JOÃO BATISTA BORGES JUNIOR - OAB:7637/MT, 

PAULO CESAR DE OLIVEIRA - OAB:16686/8

 Ex positis, nos termos do art. 107, IV, c/c. art. 109, VI, do Código Penal, 

julgo extinta a punibilidade de face a ocorrência da prescrição.Remeta os 

autos ao representante do Ministério Público, inclusive para analise do 

ingresso de Ação Civil Pública em relação aos crimes prescritos, caso 

entenda necessário.Dos crimes previstos nos artigos 50, parágrafo único, 

I e II e 51 da Lei 6766/79; 171, 158, §1º e 288 do Código Penal.Quanto aos 

demais crimes, determino o prosseguimento do feito.Oficie aos juízos 

deprecados para que informem acerca do cumprimento das cartas 

precatórias para oitiva das testemunhas arroladas pela defesa.Certifique a 

Sra. Gestora se houve ou não a expedição de mandado de intimação da 

testemunha “Wendel Antônio da Silva, arrolada à fls. 1419.Em razão da 

certidão do Sr. Meirinho à fls. 1461 e 1468, intime os patronos dos 

denunciados Alberto Inocêncio e Daniel Fernandes dos Reis para declinar 

o atual endereço dos mesmos, no prazo de 05 (cinco) dias.Considerando 

o termo de renúncia à fls. 1475, bem como a certidão à fls. 1461, intime o 

advogado Ângelo Bernardino de Mendonça Júnior para declinar o atual 

endereço do denunciado Wendell de Souza Girotto, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Sobre os termos da certidão do Sr. Oficial de Justiça à fls. 1481, 

dê-se vista ao representante do Ministério Público.Tendo em vista que os 

denunciados arrolaram as mesmas testemunhas declinadas pela 

acusação, intime-os para manifestarem acerca do pedido de desistência e 

substituição formulado pelo parquet à fls. 1478 e, em sendo o caso indique 

o atual endereço das mesmas, no prazo de 05 (cinco) dias.Intime. Cumpra. 

Expeça o necessário.Rondonópolis-MT, 29 de janeiro de 2020.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 819706 Nr: 2805-75.2016.811.0003
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO MIGUEL POFFO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIOMAR TORRES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A BUSIQUIA - 

OAB:OAB/MT11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:/MT 15217

 Código nº 819706

Vistos etc.

Não havendo preliminares a serem apreciadas ou prejudiciais que 

impeçam o andamento do feito, dou o processo por SANEADO. Fixo os 

pontos controvertidos da demanda na prova da existência de relação 

jurídica entre as partes. Defiro a produção de prova testemunhal.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11/05/2020, às 

15h30.

 Determino o depoimento pessoal das partes, que deverão ser 

pessoalmente intimadas para comparecerem ao interrogatório, constando 

do mandado as advertências do artigo 385, § 1º, do Código de Processo 

Civil.

Os litigantes deverão depositar o rol de testemunhas no prazo de 05 

(cinco) dias da intimação do presente decisum. Fica dispensada a 

intimação pelo juízo das testemunhas, cabendo aos advogados intimá-las, 

nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil. A intimação deverá 

ser feita por carta com aviso de recebimento, a ser juntada aos autos com 

pelo menos 03 (três) dias de antecedência da audiência.

Intime.

Rondonópolis-MT, 29 de janeiro de 2020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 376426 Nr: 4734-95.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA GLORIA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO CESAR DALA ROSA, DALA ROSA 

CORRETORA E LOCADORA DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3.504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 In casu, considerando que a situação exige uma rápida manifestação do 

STF; considerando, ainda, que na prática diária o magistrado é 

responsável pela condução de milhares de processos, os quais nem 

sempre são rapidamente visualizados e corrigidos; considerando, também, 

que o próprio sistema eletrônico pode formalizar o exagero desnecessário 

de gravames, indefiro o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via 

Bacenjud, formulado à fls. 258/263.Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 29 de 

janeiro de 2.020.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 446978 Nr: 2160-26.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO MÁRCIO DE SOUZA, FERNANDO BARCELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXYBENS COMERCIO DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES LTDA-EPP, SANTANDER FINANCIAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO 

- OAB:12071/MT, TASSIANA BRAGA PEREIRA CAMPOS ANTUNES - 

OAB:13376/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO TORTORO 

JUNIOR - OAB:247.319S/P, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13245-A/MT, FABRICIO FERRAZ DE ANDRADE - OAB:6973/MT, 

JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - OAB:3052-A/MT

 Nesse sentido:"EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA INCIDÊNCIA DE 

ASTREINTES. SÚMULA 410/STJ. O Superior Tribunal de Justiça consolidou 

o entendimento no seu enunciado sumular nº 410: "A prévia intimação 

pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de 

multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer". - Agravo 

provido." (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.011745-3/001, 

Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

12/04/2016, publicação da súmula em 15/04/2016)Ante o exposto, julgo 

improcedente a impugnação apresentada pela instituição financeira e 

parcialmente procedente a impugnação apresentada pela Maxybens 

Comércio de Veículos Automotores Ltda, limitando sua responsabilidade, 

tão-somente, em relação aos danos morais e ônus de sucumbência. Em 

razão disso homologo o cálculo à fls. 625/628. Determino o 

prosseguimento da execução de cumprimento da sentença. Considerando 

que os credores decaíram em parte mínima do pedido, condeno os 

executados ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um 

deles, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.Intime.Rondonópolis-MT, 29 

de janeiro de 2.020.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 449374 Nr: 4553-21.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXECUTIVE FORESTRY TERCEIRIZAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA ME, EDSON MOACIR ORLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA - OAB:6141/MT

 Código nº 449374

 Vistos etc.

As pesquisas pelo sistema Renajud já foram realizadas, conforme 

extratos à fls. 101/113, razão pela qual indefiro o pedido à fls. 136.

Assim sendo, intime o credor, pessoalmente, por ARMP, bem como, na 

pessoa da advogada constituída nos autos, pelo DJE, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

Cumpra.

Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 452157 Nr: 7336-83.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DIAS, ELISMAR SILVA NASCIMENTO, JOSE 

MARIA BARBOSA, OTAVIANO FRANCISCO LEONCIO, FRANCISCO JOSE 

VIEIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANS BRASIL LTDA - PASSAGENS E 

TURISMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT, ALVARO LUIZ PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 452157

Vistos etc.

Intime a executada, pessoalmente, por ARMP, para indicar bens passíveis 

de penhora, nos termos do § 2º, do art. 829 c/c o § 2º, do art. 847, sob 

pena da incidência da sanção prevista no inciso V, do art. 774, todos CPC.

Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 29 de janeiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 722788 Nr: 3796-56.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LUIS PAULO SOUSA ORLATO, FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIEGAS ORLATO & SOUZA LTDA - LVX 

LOGISTICA FLORESTAL, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141, MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 Código nº 722788

Vistos etc.

FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA SABOIA, qualificada nos autos, 

ingressou com AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA contra BANCO 

BRADESCO S/A, também qualificado no processo, visando o recebimento 

de crédito no valor de R$ 2.393,66.

 O executado efetuou, de forma espontânea, o cumprimento da obrigação 

(fls. 101 e 138).

A credora manifestou concordância com os referidos valores e requereu 

o seu levantamento, com extinção do feito (fls. 105 e 143). Vieram-me os 

autos conclusos.

DECIDO.

Defiro o pedido de levantamento da quantia depositada em Juízo, na forma 

requerida à fls. 143.

Ex positis, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinta a presente execução ante o cumprimento da obrigação e o 

levantamento do valor pela credora, ora deferido. Transitada em julgado, 

ao arquivo, com baixa e anotações necessárias.

 Intime.

Rondonópolis - MT, 29 de janeiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 738228 Nr: 848-10.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MESSIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:225061/SP, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ex positis, julgo procedente o pedido formulado na exordial. Torno 

definitiva a medida liminar, consolidando a posse e propriedade do veículo 

descrito na inicial nas mãos do credor. Condeno o réu ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 

(um mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. Transitada em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. 

P.R.I.C.Rondonópolis - MT, 29 de janeiro de 20120. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 735371 Nr: 14963-70.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORIANO NOGUEIRA GONÇALO, JORLAN DE 

PINHEIRO, WELLINGTON CARLOS SILVA, JOSIANE APARECIDA SIQUEIRA 

DE SOUZA, VALDEMAR PAULO DOS SANTOS, MARIA DE FATIMA DOS 

SANTOS, REGINALDO DUARTE CHAIDER, JANAYNA MENEZES DOS 

SANTOS, FAGNER ARAUJO MACHADO, PAULO HENRIQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ex positis, e de tudo mais que dos autos constam, julgo procedente o 

pedido inicial e ratifico os termos da antecipação de tutela, inclusive em 

relação ao prazo para cumprimento e ao valor da astriente. Sem custas e 

sem honorários. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo 

r e c u r s a l ,  a o  a r q u i v o  c o m  b a i x a  e  a n o t a ç õ e s 

necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 30 de janeiro de 2020.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 431611 Nr: 271-71.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIZAINE BASTOS MEDEIROS BURTTET, 

MIRELLE BURTTET, ALZINO ARNALDO BURTTET, CESAR AUGUSTO 

BURTTET, ENEIDE LUCI BURTTET, LUCAS MEDEIROS BURTTET, JORGE 

LUIZ BURTTET, LIDDY ZIMMERMANN BURTTET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:OAB/MT 3.928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS

 In casu, considerando que a situação exige uma rápida manifestação do 

STF; considerando, ainda, que na prática diária o magistrado é 

responsável pela condução de milhares de processos, os quais nem 

sempre são rapidamente visualizados e corrigidos; considerando, também, 

que o próprio sistema eletrônico pode formalizar o exagero desnecessário 

de gravames, indefiro o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via 

Bacenjud, formulado à fls. 437.Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis - MT, 04 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 764214 Nr: 15435-37.2014.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO MIRANDA APARECIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 Nesse sentido:"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. RÉU REVEL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. NECESSIDADE DE NOVA CITAÇÃO.Inexiste regra no Código 

de Processo Civil que determine a intimação pessoal do executado para o 

cumprimento da sentença, bastando a intimação de seus advogados, pelo 

Diário da Justiça.Existindo curador especial para representar os 

interesses do réu revel, faz-se desnecessária a renovação da citação.O 

devedor citado por edital, contra quem se inicie o cumprimento de 

sentença, não está impedido de exercer o direito de defesa durante a fase 

executiva, pois o ordenamento jurídico coloca a sua disposição 

instrumentos para que ele possa se contrapor aos atos expropriatórios. 

Precedentes do STJ.Recurso conhecido mas não provido.AGRAVO DE 

INSTRUMENTO-CV Nº 1.0079.12.065481-3/001 - COMARCA DE 

CONTAGEM - AGRAVANTE(S): CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A - 

AGRAVADO(A)(S): LAÉRCIO MARTINS DE LIMA."Dessa forma, determino 

que o autor promova os atos necessários para a intimação do 

requerido/devedor, por meio de edital, da sentença condenatória a ele 

imposta, isto no prazo de 15 (quinze) dias.Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 04 de fevereiro de 2.020.MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 846015 Nr: 10243-55.2016.811.0003

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO PRADINES MARCANTONIO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZOPELLETO & ZOPELLETO LTDA ME, JUREMA 

ZOPELLETO, VILSON ZOPOLLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LIMA ROSSONI - 

OAB:18581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 846015

Vistos etc.

 THIAGO PRADINES MARCANTONIO-ME, qualificada nos autos, ingressou 

com INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA 
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contra ZOPELLETO & ZOPELLETO LTDA, JUREMA ZOPELETTTO e VILSON 

ZOPELETTO, também qualificados no processo, objetivando obter a 

inclusão dos sócios da empresa no pólo passivo da ação de execução em 

apenso.

As diligências realizadas para a citação dos exceptos, restaram 

infrutíferas.

 Intimada na pessoa do advogado e pessoalmente para promover o regular 

andamento do feito, a excipiente quedou-se inerte.

Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO. EXAMINADOS.

 DECIDO.

A hipótese é de extinção do processo ante o cristalino desinteresse da 

excipiente/autora em promover os atos necessários para o regular 

andamento do feito, embora devidamente intimada.

 Registra-se que o presente incidente foi ajuizado em 09/11/2016, porém, 

até a presente data, a autora não conseguiu promover os atos 

necessários para a efetiva citação dos requeridos.

In casu, visível é a falta de interesse da excipiente em atender a 

determinação judicial, haja vista que a ausência de providências da parte 

em fornecer o atual paradeiro dos demandados impossibilita o 

desenvolvimento válido e regular do processo.

 Ex positis, considerando a inércia da excipiente, que não promoveu os 

atos necessários para o prosseguimento do incidente, julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, incisos III e IV, do CPC. Sem custas e 

honorários vez que incabíveis à espécie. Com o trânsito em julgado ou 

desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 23 de janeiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 894875 Nr: 3489-29.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA EPP, 

RODRIGO SÉRGIO KULEVICZ, ROSANE APARECIDA KULEVICZ, RICARDO 

JOSE KULEVICZ, RICARDO JOSE KULEVICZ JUNIOR, THEREZINHA 

SOBRAL KULEVICZ, RENATA CRISTINA KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2680/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO DR. CARLOS EDUARDO MORAES DE SOUZA, OAB 

14032/MT, PARA NO PRAZO DE 48 HORAS, DEVOLVER OS AUTOS QUE 

SE ENCONTRA COM CARGA DESDE 24/01/2020, SOB PENA AS PENAS 

DO ART. 234, § 2º DO NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 421192 Nr: 3463-46.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON ZANA PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO FREDERICO BIGLIA - 

OAB:OAB/RS 54.239, JESSICA FERREIRA LUDWIG - OAB:OAB/RS 

97.059, JONES RAFAEL BIGLIA - OAB:OAB/RS 43.480

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DO DR. MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA, OAB MT 10081, PARA NO 

PRAZO DE 48 HORAS, DEVOLVER OS AUTOS QUE SE ENCONTRA COM 

CARGA DESDE 10/01/2020, SOB PENA AS PENAS DO ART. 234, § 2º DO 

NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 731127 Nr: 11593-83.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMA VIEIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA SANTA FE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHAO - OAB:33.571/PR

 INTIMAÇÃO DA DRA. VANESSA SERAFIM RANDAZZO, OAB 25489/MT, 

PARA NO PRAZO DE 48 HORAS, DEVOLVER OS AUTOS QUE SE 

ENCONTRA COM CARGA DESDE 22/01/2020, SOB PENA AS PENAS DO 

ART. 234, § 2º DO NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700719 Nr: 8691-31.2011.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOVELASC MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E 

COLCHÕES CUIABÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL VICENTE GONÇALVES 

TOBIAS - OAB:OAB/MT 14.895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT

 INTIMAÇÃO DO DR. AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO, OAB 13625/MT, 

PARA NO PRAZO DE 48 HORAS, DEVOLVER OS AUTOS QUE SE 

ENCONTRA COM CARGA DESDE 20/01/2020, SOB PENA AS PENAS DO 

ART. 234, § 2º DO NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42493 Nr: 993-43.1989.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE HOLDRADO FRANCISCO 

PEREIRA, DEOCLECIANO DE OLIVEIRA, ANTONIO LOURENÇO BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA 

- OAB:1578

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO MARVULLE - 

OAB:3110

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELA 

ALEXANDRINA DAS NEVES, para devolução dos autos nº 

993-43.1989.811.0003, Protocolo 42493, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000413-43.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE FRANCISCA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE GALDINO OAB - MT14575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REU)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REU)

VIA VAREJO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000413-43.2019.8.11.0003. Vistos etc. Analisando os 

autos, observa-se que foi formalizado o cancelamento da garantia 

estendida conforme consta do documento sob o nº 21.1108.000704898, o 

qual inclusive indica o valor do reembolso no importe de R$ 101,51 (Num. 

17406480). A fatura com vencimento em 08.10.2018 que instruem a 
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defesa da ré – Banco Bradesco Cartões S.A (Num. 19566757 - Pág. 2), 

descreve que houve um crédito de R$ 109,00 da Via Varejo. Entretanto, 

pela somatória da cobrança tal valor não foi abatido do débito (total geral 

dos lançamentos: R$ 183,28; via varejo: “R$ 109,00-”; total da fatura: R$ 

114,58). Assim, com o fito de evitar o enriquecimento ilícito de qualquer 

das partes, converto o julgamento em diligência e determino que no prazo 

de 10 (dez) dias: I – A ré Banco Bradesco Cartões S.A, esclareça o 

ocorrido com a fatura de vencimento em 08.10.2018 e se realmente o valor 

de R$ 109,00 foi devolvido/creditado pela Via Varejo; bem como informe a 

situação atual do cartão de crédito indicando a data de seu cancelamento, 

se houver; II – A ré Via Varejo S.A traga documento comprobatório da 

transação comercial que originou o débito de seis parcelas no valor de R$ 

21,63; bem como foi procedido o reembolso do valor da garantia 

estendida, juntando, inclusive, o respectivo comprovante de pagamento 

e/ou solicitação de estorno do valor junto a operadora de cartão de 

crédito. Vindo as informações, dê-se vista a autora. Após, conclusos. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 06 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011531-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LUIZ ARAUJO (AUTOR(A))

MARIA EUNICE GARCIA ARAUJO (AUTOR(A))

DIVINO PAULO DE BRITO (AUTOR(A))

FABIANE FARIAS PEREIRA (AUTOR(A))

VALDIVA FERREIRA CAMPOS (AUTOR(A))

MARLY FERREIRA MARQUES (AUTOR(A))

CENIRA DE FATIMA DE QUADROS (AUTOR(A))

ILDA ROSA NUNES (AUTOR(A))

VANESSA PAES DE SOUZA (AUTOR(A))

DORALICE ROSA DE AMORIM (AUTOR(A))

JOAO RIBEIRO DE AMORIM (AUTOR(A))

LUCIA HELENA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 10011531-50.2018.8.11.0003) Vistos etc. O princípio da 

cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e 

efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos, para também apreciar as preliminares arguidas pelas rés. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 06 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011122-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO PERES DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON CIRILO DE REZENDE OAB - MT21733/O (ADVOGADO(A))

GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES OAB - MT0005957S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GVT REFORMAS E RECICLAGEM DE PNEUS LTDA (EXECUTADO)

HDI SEGUROS S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1011122-40.2019.8.11.0003) Vistos etc. 1.0 – Tendo em 

vista o Acórdão proferido no Id. 24296687, determino a exclusão da HDI 

Seguros S.A do polo passivo da lide. Proceda com às alterações 

necessárias. 2.0 – Outrossim, intime o autor para que traga aos autos a 

cópia da sentença, bem como a decisão reformadora, no prazo de 05 

(cinco) dias. 3.0 – Proceda Sra. Gestora o devido cadastramento do 

causídico da parte requerida remanescente. Expeça o necessário. Intima. 

Cumpra. Rondonópolis – MT, 06 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011122-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO PERES DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON CIRILO DE REZENDE OAB - MT21733/O (ADVOGADO(A))

GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES OAB - MT0005957S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GVT REFORMAS E RECICLAGEM DE PNEUS LTDA (EXECUTADO)

HDI SEGUROS S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1011122-40.2019.8.11.0003) Vistos etc. 1.0 – Tendo em 

vista o Acórdão proferido no Id. 24296687, determino a exclusão da HDI 

Seguros S.A do polo passivo da lide. Proceda com às alterações 

necessárias. 2.0 – Outrossim, intime o autor para que traga aos autos a 

cópia da sentença, bem como a decisão reformadora, no prazo de 05 

(cinco) dias. 3.0 – Proceda Sra. Gestora o devido cadastramento do 

causídico da parte requerida remanescente. Expeça o necessário. Intima. 

Cumpra. Rondonópolis – MT, 06 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000854-24.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZIO JOSE TEODORO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT20753/O (ADVOGADO(A))

ELY SILVA DE ALMEIDA OAB - MT0008552S (ADVOGADO(A))
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HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA OAB - MT8551/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1000854-24.2019.8.11.0003) Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes e da regularização processual por parte da requerida 

mencionada, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos artigos 

357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 06 de fevereiro 

de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001144-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZAHER & CIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO TOBIAS DAMIAN OAB - MT0010257A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZA DE FATIMA SCHREIBER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1001144-10.2017.8.11.0003 Vistos etc. I - 

Considerando a manifestação do exequente, informando que a devedora 

não cumpriu com o acordo homologado, determino o prosseguimento do 

feito. II – O exequente requer a penhora on line, em conta corrente da 

executada, para garantia da execução, vez que não houve pagamento do 

débito. O credor limita-se em requerer, de forma genérica, a penhora on 

line, via Bacenjud, de dinheiro sobre valores existentes em contas de 

depósitos ou instituições financeiras em nome dos devedores. 

Registra-se, a princípio, que a partir de 03/01/2020, entrou em vigor a Lei 

nº 13.869, de 05 de setembro de 2019, que dispõe sobre os crimes de 

abuso de autoridade. O art. 36 da Lei 13.869/2019, prevê que incorrerá na 

prática de delito de abuso de autoridade aquele que decretar em processo 

judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole 

exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, 

ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de 

corrigi-la, fixando pena de detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

Em que pese o magistrado não utilizar-se dos sistemas colocados à 

disposição do juízo para localizar bens do devedor, de forma indevida, o 

sistema, automaticamente e sem limitação, bloqueia o valor exequendo em 

toda e qualquer conta bancária ou aplicação financeira vinculada ao 

devedor; ou seja, o quantum executado é bloqueado tantas quantas forem 

as contas bancárias e aplicações financeiras existentes configurando, 

assim, o bloqueio exacerbado para a satisfação da dívida. Destarte, 

considerando que, no dia a dia forense, é impossível a devolução imediata 

do montante excedente e, em alguns casos pode demorar meses, a nova 

lei de abuso de autoridade inviabilizou a continuidade da penhora 

eletrônica de ativos financeiros, vez que o próprio sistema comunica o 

bloqueio 48h00 após sua efetivação, não podendo o magistrado ser 

alcançado por eventual abuso que não cometeu, para o qual não 

concorreu. Como dito alhures, o sistema não se mostra confiável, vez que 

efetua a penhora em todas as contas existentes em nome do devedor o 

que, por certo, lhe será muito mais oneroso, eis que flagrante a ocorrência 

do excesso de penhora. In casu, considerando que a situação exige uma 

rápida manifestação do STF; considerando, ainda, que na prática diária o 

magistrado é responsável pela condução de milhares de processos, os 

quais nem sempre são rapidamente visualizados e corrigidos; 

considerando, também, que o próprio sistema eletrônico pode formalizar o 

exagero desnecessário de gravames, indefiro o pedido de bloqueio de 

ativos financeiros, via Bacenjud, formulado no Id. 25301114. 

Rondonópolis-MT, 06 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012997-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELMA FRITSCH DE MATTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1012997-79.2018.8.11.0003) Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 
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forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes e da regularização processual por parte da requerida 

mencionada, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos artigos 

357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 06 de fevereiro 

de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003272-32.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DANTAS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA OAB - SP0138190A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1003272-32.2019.8.11.0003) Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes e da regularização processual por parte da requerida 

mencionada, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos artigos 

357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 06 de fevereiro 

de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003725-27.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE FRANCISCO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1003725-27.2019.8.11.0003) Vistos etc. Tendo em vista o 

pedido contraposto/reconvenção apresentado junto com a defesa (Id. 

21079298), intime a reconvinte/requerida para proceder o recolhimento 

das custas judiciais referente à reconvenção apresentada, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena do não conhecimento. Ainda, no mesmo prazo 

supra, deverão as partes especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando-as. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 06 de fevereiro de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010259-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HAROLDO HERBER FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO OAB - MT19388-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO EDUCACIONAL REGIONAL JARAGUAENSE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1010259-84.2019.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para exclusão de seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito, sob a alegação de que efetuou o 

requerimento de transferência da instituição de ensino ré em agosto de 

2018, para outra faculdade. Contudo, a requerida continua cobrando as 

mensalidades como se o autor ainda estivesse cursando o semestre junto 

a ré. Pleiteia indenização por danos morais. O artigo 300 do CPC, prevê a 

possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como 

requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo 

do dano ou o risco ao resultado útil do processo. A constatação da 

probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de 

elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau 

de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada. O requisito do perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das 

consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na 

eficácia da realização do direito pleiteado. Nos autos resta demonstrada a 

probabilidade do direito invocado. O risco da ocorrência de dano 

irreparável ou de difícil reparação justifica-se em razão do flagrante abalo 

de crédito. Ex positis, concedo a tutela provisória de urgência e determino 

que seja oficiado aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SCPC) para 

a suspensão dos efeitos da negativação do nome da autora de seus 

bancos de dados referente ao título descrito na inicial, no valor de R$ 

795,48 (setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos), 

referente aos meses de agosto a novembro de 2018, até o trânsito em 

julgado da apreciação de mérito da presente demanda. Em caso de 

descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 500, 00 (quinhentos 

reais). No que tange à audiência de conciliação, têm-se que o magistrado 

detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e 

também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, 

adequando os atos processuais às necessidades do conflito de modo a 

conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) 

e visando a aplicação do princípio da razoável duração do processo 

albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação 

prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não 

causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez 

que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer fase do 

processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo poderá 

a qualquer momento conciliar as partes quando estas manifestarem 

interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 

2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na realização das 

audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos 

atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este 

juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 
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22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as audiências de 

mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e mediadores 

suficientes para atender a demanda de processos desta Comarca e, caso 

haja a designação da audiência de conciliação pela pauta deste juízo a 

agilidade processual restará prejudicada, ante o elevado número de 

audiências de instrução (cíveis e criminais na área ambiental) já 

designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte requerida para 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial 

se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais, e o documento que instrui a inicial, comprova a hipossuficiência. 

Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 06 de fevereiro 

de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003241-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILZETE SOUZA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1003241-46.2018.8.11.0003) Vistos etc. Para melhor 

elucidação dos fatos, converto o julgamento em diligências e determino 

que a autora traga aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os laudos 

médicos pormenorizados e legíveis dos procedimentos clínicos realizados 

na requerente desde a data do acidente, qual seja o dia 24.04.2014 até a 

presente data, bem como laudo médico conclusivo atestando a 

incapacidade permanente e/ou definitiva para o trabalho, se houver. 

Vindos as documentações, dê-se vista à parte contrária, no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis – 

MT, 06 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002185-46.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FELIPE MESSIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002185-46.2016.8.11.0003. Vistos etc. Para melhor 

elucidação dos autos, converto o julgamento em diligência e determino que 

a requerida traga o histórico de contas e consumo da UC do autor, relativo 

aos meses de janeiro a dezembro de 2015 a março de 2016; as faturas 

(na íntegra) com vencimentos em 23.06.2016 (R$ 2.923,88), 23.07.2016 

(R$ 498,95), 23.08.2016 (R$ 363,09) e 23.9.2016 (R$ 322,53); bem como o 

relatório de interrupção do fornecimento de energia do período de agosto 

de 2016 a agosto de 2017, no prazo de 10 (dez) dias. Vindo a informação, 

dê-se vista ao demandante e, após conclusos. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis – MT, 06 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005541-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA CIRILO DE REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON CIRILO DE REZENDE OAB - MT21733/O (ADVOGADO(A))

GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES OAB - MT0005957S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005541-15.2017.8.11.0003. Vistos etc. Considerando o 

cumprimento voluntário da obrigação por meio do depósito formalizado 

pela requerida e ante a concordância da credora no recebimento do valor, 

determino a expedição de alvará para levantamento da quantia de R$ 

2.186,80 (dois mil, cento e oitenta e seis reais e oitenta centavos) e seus 

acréscimos, na conta bancária indicada no Num. 25504833. Após, 

encaminhe o feito ao departamento competente para as providências 

cabíveis com as baixas e anotações necessárias. Expeça o necessário. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 06 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009823-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIVANDO OLIVEIRA MATOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1009823-96.2017.8.11.0003. Vistos etc. Consta dos autos 

que todas as tentativas para o cumprimento da liminar restaram 

infrutíferas. O Decreto-Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 

13.043/2014, dispôs o seguinte: “Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente 

não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado 

ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca 

e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II 

da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.” Em 

face disso, indefiro o pedido do credor do Num. 22915553, pois que cabe 

a ele promover as diligências pertinentes para a atual localização do 

veículo, objeto do contrato de alienação fiduciária. Intime o credor para 

promover o andamento do feito, indicando endereço para cumprimento do 

mandado de busca e apreensão e/ou para requerer o que de direito, nos 

termos do Decreto Lei 911/69, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra. 

Rondonópolis – MT, 06 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002725-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE DE SOUZA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1002725-26.2018.8.11.0003) Vistos etc. Tendo em vista o 

pedido contraposto/reconvenção apresentado junto com a defesa (Id. 

13095814), intime a reconvinte/requerida para proceder o recolhimento 

das custas judiciais referente à reconvenção apresentada, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena do não conhecimento. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis – MT, 06 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002333-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA PARMEZIANI RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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PAULO CESAR DE OLIVEIRA OAB - MT0016686A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1002333-23.2017.8.11.0003) Vistos etc. Compulsando 

detidamente os autos em epígrafe, vislumbro que a contestação 

apresentada fora feito o pedido contraposto/reconvenção (Id. 9344286 – 

Pág. 14), assim intime a reconvinte/requerida para proceder o recolhimento 

das custas judiciais referente à reconvenção apresentada, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena do não conhecimento. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis – MT, 06 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003604-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADIR CONCEICAO DA SILVA (AUTOR(A))

OTILIA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO(A))

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003604-67.2017.8.11.0003. Vistos etc. Observa-se que 

houve o cumprimento voluntário da obrigação por meio do depósito 

formalizado pela requerida no valor de R$ 20.226,32 - Num. 27860790. 

Assim, intime a parte autora para manifestar se o valor depositado 

satisfaz a integralidade do débito, devendo juntar o cálculo de eventual 

saldo remanescente no prazo de 05 (cinco) dias. Havendo a anuência 

defiro, desde já, a expedição de alvará para levantamento da quantia de 

R$ 20.226,32 (vinte mil, duzentos e vinte e seis reais e trinta e dois 

centavos) e seus acréscimos em conta bancária a ser indicada no mesmo 

prazo supra. Satisfeita a obrigação com o valor supra, desnecessária a 

apreciação do pedido de cumprimento de sentença, devendo o feito ser 

encaminhado ao departamento competente para as providências cabíveis, 

com a baixa e anotações necessárias. Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário. Rondonópolis-MT, 06 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007868-59.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GEISIANE PIMENTEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1007868-59.2019.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para exclusão de seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito, conforme narrado na exordial. O 

artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de 

urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a 

probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Analisando a documentação carreada aos autos, observa-se 

que o pleito antecipatório de suspensão do nome dos cadastros restritivos 

de créditos, é antecipatório. A autora não nega a existência de relação 

jurídica entre as partes, conforme narrado na exordial argumenta os juros 

cobrados em excesso. Assim, não há como impedir que a empresa 

credora exerça os seus direitos, entre os quais se encontra o de lançar 

ou manter o nome do devedor em cadastros de inadimplentes. A inscrição 

do nome da devedora nos cadastros restritivos de crédito, não constitui 

ato ilícito e sim, exercício regular do direito, ainda mais quando esteja 

sendo questionado, em ação revisional, eventual excesso na aplicação de 

encargos contratuais. Portanto, vê-se a necessidade de impulsionar a 

instrução do feito no presente caso, principalmente porque neste momento 

processual, não vislumbro a existência de dano irreparável ou de difícil 

reparação. Ex positis, na ausência de provas quanto aos requisitos 

necessários a tutela antecipada, indefiro o pedido. No que tange à 

audiência de conciliação, têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever 

de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a 

qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos 

processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Defiro o pedido de justiça gratuita. Assim, cite a parte requerida para 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial 

se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. Expeça o necessário. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 06 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000867-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL NUNES DE SOUZA E MELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000867-91.2017.8.11.0003. Vistos etc. O artigo 292, II, V e 

VI, do CPC, dispõe: “Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial 

ou da reconvenção e será: (...) II - na ação que tiver por objeto a 

existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a 

resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte 

controvertida; (...) V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano 

moral, o valor pretendido; VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a 

quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;” Analisando os 

termos da exordial, percebe-se que o autor pretende a redução do valor 

da taxa dos juros mensais das parcelas do financiamento; a repetição de 

indébito e indenização pelos danos morais sofridos. Em relação aos danos 

morais pleiteou o importe de R$ 10.000,00; quanto a repetição de indébito 

visa receber a quantia de R$ 22.118,72. No que concerne a redução dos 

juros, alega que perante a instituição bancária seu saldo devedor das 

parcelas em aberto perfaz o quantum de R$ 110.683,36. Entretanto, 

entende ser devido a quantia de R$ 83.798,64, onde a parte controvertida 

representa o valor de R$ 26.884,72 (Num. 4832568 - Pág. 28/30). Assim, 

após a somatória das quantias, atribuo como valor da causa o importe de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106737/2/2020 Página 43 de 290



R$ 59.003,44 (cinquenta e nove reais, três reais e quarenta e quatro 

centavos), devendo a Sra. Gestora proceder a retificação junto ao 

Sistema PJE. Considerando que houve a manutenção da decisão que 

indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita e, considerando, ainda, que a 

lei processual permite o parcelamento das custas, conforme dispõe o 

artigo 98, § 6º, do CPC, defiro o parcelamento da diferença das 

custas/despesas processuais em 03 (três) parcelas, nos termos do artigo 

468, §§ 6º e 7º da CNGC/MT. Intime o demandante para efetuar o 

pagamento da primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito, nos termos do artigo 290 

do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 06 de fevereiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009076-78.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SERAFIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ANTONIO SERAFIM DA SILVA OAB - MS23871 (ADVOGADO(A))

JOCELIA GILLIANE FERREIRA DA SILVA OAB - MT25929/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIONE RODRIGUES DO AMARAL (REQUERIDO)

Gleidson Antunes de Sousa (REQUERIDO)

WENDER LIMA DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1009076-78.2019.8.11.0003 Vistos etc. I – Homologo 

o acordo firmado entre as partes (Id. 25933248) para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujos termos faz parte integrante desta decisão. 

II – Mantenha os autos em cartório até 01 de maio de 2020. Vencido o 

prazo, diga o credor sobre o integral cumprimento da transação. III – Intime. 

Rondonópolis - MT, 06 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003426-50.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDMUR BORGES SILVERIO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS NAVES DE RESENDE OAB - MT19167/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAKWATARE ENAWENE (REQUERIDO)

TERCEIROS POSSUIDORES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003426-50.2019.8.11.0003 Tutela Cautelar 

Antecedente de Urgência Requerente: Edmur Borges Silvério de Melo 

Requerido: Kakwatare Enawene Vistos etc. EDMUR BORGES SILVÉRIO DE 

MELO, qualificadO nos autos, ingressou com TUTELA CAUTELAR 

ANTECEDENTE DE URGÊNCIA contra KAKWATARE ENAWENE, também 

qualificada no processo. A liminar foi indeferida, sendo determinado o 

prazo de 05 (cinco) dias para o autor emendar a inicial, nos termos do art. 

303, § 6º, do CPC (Id. 20696755). Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. O art. 303, § 6º, do CPC, dispõe que: 

Art. 303 – (...) § 6º - Caso entenda, que não há elementos para a 

concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a 

emenda da petição inicial em até 05 (cinco) dias, sob pena de ser 

indeferida e de o processo ser extinto sem resolução do mérito. Intimada 

da decisão constante no Id. 20696755, o autor não cumpriu com o 

disposto no decisum. Assim, o indeferimento da petição inicial, com fulcro 

§ 6º, do art. 303 e art. 485, I, do Código de Processo Civil, é medida que se 

impõe. Ex positis, indefiro a petição inicial e por via de consequência, 

JULGO EXTINTO o processo, com amparo no artigo 485, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas. Sem verba honorária vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Transitada em julgado, ou havendo 

desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 06 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010625-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO BARBOSA CASTILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CMTSUL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO OAB - MT13700-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1010625-60.2018.8.11.0003) Vistos etc. A requerida 

apresentou denunciação da lide em face das empresas denominadas 

MGA Comércio de Caminhões Ltda, inscrita no CPNJ sob o n° 

17.070.790/0001-84 e Carrocerias Bom Retiro Ltda, inscrita no CNPJ sob o 

n° 03.790.016/0001-33, visando a exclusão da requerida do polo passivo 

do presente feito. O artigo 125, do CPC, dispõe: “Art. 125. É admissível a 

denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: I - ao alienante 

imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao 

denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe 

resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, 

aindenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no 

processo.” In casu, não há a obrigatoriedade da denunciação da lide 

prevista no art. 125, II, do CPC, se o direito de regresso permanece 

íntegro. Nesse caso, o julgador poderá indeferir a denunciação, a fim de 

evitar o retardamento do feito - o que significaria manifesto prejuízo para a 

parte requerente. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NOVO 

FUNDAMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PERDA DO 

DIREITO DE REGRESSO. PRECEDENTES DA CORTE. DECISÃO AGRAVADA 

MANTIDA. 1.- A jurisprudência desta Corte orienta que "não é admissível a 

denunciação da lide embasada no art. 70, III, do CPC quando introduzir 

fundamento novo à causa, estranho ao processo principal, apto a 

provocar uma lide paralela, a exigir ampla dilação probatória, o que 

tumultuaria a lide originária, indo de encontro aos princípios da celeridade e 

economia processuais, os quais esta modalidade de intervenção de 

terceiros busca atender. Ademais, eventual direito de regresso não estará 

comprometido, pois poderá ser exercido em ação autônoma" (AgRg no 

REsp 821.458/RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 24/11/2010). 2.- Agravo Regimental 

improvido. (AgRg no REsp n. 1.412.229/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 25/2/2014, DJe 13/3/2014) AGRAVO 

REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ART. 

70, INCISO III, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. NÃO OBRIGATORIEDADE. 1. A 

denunciação da lide, como modalidade de intervenção de terceiros, busca 

atender aos princípios da economia e da presteza na entrega da 

prestação jurisdicional, não devendo ser prestigiada quando o deferimento 

for apto a subverter exatamente os valores tutelados pelo instituto. 2. 

Segundo a jurisprudência sólida do STJ, a denunciação da lide justificada 

no art. 70, inciso III, do CPC não é obrigatória, sua falta não gera a perda 

do direito de regresso e, ademais, é impertinente quando se busca 

simplesmente transferir a responsabilidade pelo bem litigioso ao 

denunciado. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 

26.064/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado 

em 11/2/2014, DJe 17/2/2014) Ademais, no caso de indeferimento, o 

denunciante poderá, caso possua, exercer seu direito de regresso em 

ação autônoma (CPC - §1º, do art. 125). Assim, ausente qualquer das 

hipóteses expressas no art. 125, do CPC, indefiro o pedido de 

denunciação formulado pela demandada. Decorrido o prazo, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 06 de fevereiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004851-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADELCIR DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AUREO CANDIDO COSTA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1004851-49.2018.8.11.0003) Vistos etc. Observa-se que o 

objeto da demanda cinge-se na declaração da nulidade do protesto por 

falta de notificação. O réu na peça defensiva aporta aos autos uma 

documentação denominada “ordem de protesto” com as palavras escritas 

“Edital e Endereço Insuficiente” (Id. 15393788), desse modo para melhor 

elucidação dos fatos e em busca da verdade real, converto o julgamento 

em diligência e determino que o requerido traga aos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, a efetiva comprovação da expedição da notificação pessoal 

no endereço do autor referente a dívida da lide, inclusive para evidenciar 

os dados nelas constantes, bem como a negativa de sua localização. 

Após, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 06 de 

fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000640-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J H TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR(A))

ARIADINE FATIMA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA (REU)

AUTO PISTA FERNÃO DIAS S/A (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000640-33.2019.8.11.0003. Vistos etc. 1.0 - Inicialmente a 

ação foi proposta na Justiça Federal em face de Onixsat Rastreamento de 

veículos Ltda; Trucks Control – Serviços de Logística Ltda; Auto Pista 

Fernão Dias S.A e União Federal. O Juízo Federal julgou improcedente o 

pedido em relação a União Federal e reconheceu a incompetência absoluta 

para processamento do feito em relação as empresas privadas. Assim, 

proceda a junto ao Sistema PJE, procedendo a inclusão regularização do 

polo passivo a empresa TRUCKS CONTROL – SERVIÇOS DE LOGÍSTICA 

LTDA e de seus patronos constituídos quando da apresentação da defesa 

( 2.0 - A demandante procedeu o recolhimento das custas processuais 

perante a Justiça Federal e com o declínio da competência para o juízo 

Estadual requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, alegando não ter condições de pagar as custas processuais e 

honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. 

No entanto, os documentos juntados nos autos não comprovação da 

situação de hipossuficiência da empresa autora. Assim, considerando que 

a Assistência Judiciária deve ser deferida em casos de ausência de 

condições financeiras, indefiro a concessão do benefício, vez que não 

houve comprovação de que preenche os requisitos legais. Intime- a, na 

pessoa de seu patrono constituído, para o pagamento promover o 

recolhimento das custas/taxas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, nos termos 

do artigo 290 do CPC. 3.0 – Com base no princípio da celeridade 

processual, intime a requerida Onixsat para esclarecer quais 

componentes eletrônicos e qual tipo de perícia que pretende realizar, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 06 de 

fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008682-71.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACYR AGDO CRUVINEL (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1008682-71.2019.8.11.0003) Trata-se de ação declaratória 

c/c anulatória de contrato social, a qual fora processada na Seção da 

Justiça Federal, desta Comarca, sendo determinado por tal juízo o declínio 

de competência a uma das varas estaduais de feitos gerais cíveis, nesta 

urbe, para o devido prosseguimento do feito. Desse modo, ratifico todos 

os atos já praticados nos autos e determino a retificação do polo passivo, 

incluindo os nomes dos réus Divino Domingos de Siqueira e Nilson Lima da 

Silva. Ao revel citado por edital Nilson Lima da Silva (Id. 22522907), nomeio 

Curadora Especial na pessoa da Defensora Pública que atua junto à 

Terceira Vara Cível nesta Comarca, nos termos do artigo 72, II, do CPC. 

Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 06 de fevereiro 

de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001085-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA SANCHEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REU)

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (REU)

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARINILSON GONCALVES MARIANO OAB - GO18478 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1001085-85.2018.8.11.0003 Vistos etc. O autor ingressou com 

a Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos, relativos 

ao imóvel adquirido por meio da “Proposta de Compra e Venda de Imóvel e 

Parcelamento Imobiliário do Loteamento Parque dos Lírios” (Id. 11823421). 

As requeridas ao apresentarem sua peça defensiva (Id. 13269601) 

arguiram preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita deferida 

à autora, bem como incompetência absoluta em razão do foro face a 

existência de cláusula com convenção de arbitragem. O demandante 

refutou a arguição. Decido. A alegação das requeridas de impugnação à 

assistência judiciária gratuita deferida à autora é totalmente insubsistente, 

vez que restou demonstrada a hipossuficiência da requerente e a ré não 

obteve êxito em comprovar a mudança de tal situação, de forma que 

mantenho o benefício concedido no decisum sob o Id. 11939111. Rejeito 

essa preliminar. Quanto à alegada incompetência do juízo, vê-se que no 

contrato objeto da lide, dentre outras condições, foi estipulado a cláusula 

de eleição do foro, com o “de acordo” do comprador, nos seguintes 

termos: “CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA – As partes infra-assinadas 

convencionam que quaisquer dúvidas, controvérsias e conflitos oriundos 

da interpretação, aplicação e execução do presente contrato, inclusive no 

que concerne ao perfeito completo adimplemento das obrigações dele 

emanadas, serão submetidas a Câmara de Conciliação, Mediação e 

Arbitragem da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de 

Rondonópolis – CBMAE – ACIR, estabelecida na Rua Major Otávio Pitaluga 

nº 692, 1º andar, Edifício ACIR, centro, em Rondonópolis-MT, que será a 

sede do procedimento arbitral para solução, pelo sistema extrajudicial de 

arbitragem, de acordo com seu Regulamento, nos termos da Lei 9.307 de 

23 de setembro de 1996, das disposições normativas correspondentes e 

das modificações legais supervenientes, bem como dos Tratados, 

Convenções e normas internacionais vigentes e aplicáveis no país. 

Parágrafo único – À hipótese de requerer judicialmente o cumprimento da 

sentença arbitral, elegem as partes o foro da Comarca de 

Rondonópolis-MT, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado 

que seja” (Num. 12405410) A Lei de Arbitragem, sob o nº 9.307/96, em 

seu artigo 4º, §2º, estabelece que: “Art. 4º A cláusula compromissória é a 

convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a 

submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a 

tal contrato. (...) § 2º Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória 

só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou 

concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito 

em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto 

especialmente para essa cláusula.” O Código de Defesa do Consumidor 

dispõe que: “Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas 

contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) VII - 

determinem a utilização compulsória de arbitragem;” Destarte, percebe-se 

que apesar do contrato de cessão de direitos tenha transmitido ao autor 

todos os efeitos do contrato, não consta nenhuma ressalva e/ou anuência 

expressa, indicando que o cessionário, tenha aderido aos termos da 

cláusula arbitral, sendo que o fato do mesmo ter ingressado com a 

presente demanda perante o Poder Judiciário, resta presumida sua recusa 

a cláusula compromissária de arbitragem, o que importa na nulidade da 
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utilização compulsória da arbitragem. O STJ já se posicionou sobre o tema: 

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO 

CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E 

COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 

SÚMULA 282/STF. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. CLÁUSULA 

COMPROMISSÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE ADESÃO. 

1(...). 2. O propósito recursal é definir se é válida cláusula compromissória 

arbitral inserida em contrato de adesão, notadamente quando há relação 

de consumo, qual seja, a compra e venda de imóvel residencial. 3. (...). 4. 

Com a promulgação da Lei de Arbitragem, passaram a conviver, em 

harmonia, três regramentos de diferentes graus de especificidade: (i) a 

regra geral, que obriga a observância da arbitragem quando pactuada 

pelas partes, com derrogação da jurisdição estatal; (ii) a regra específica, 

contida no art. 4º, § 2º, da Lei nº 9.307/96 e aplicável a contratos de 

adesão genéricos, que restringe a eficácia da cláusula compromissória; e 

(iii) a regra ainda mais específica, contida no art. 51, VII, do CDC, incidente 

sobre contratos derivados de relação de consumo, sejam eles de adesão 

ou não, impondo a nulidade de cláusula que determine a utilização 

compulsória da arbitragem, ainda que satisfeitos os requisitos do art. 4º, § 

2º, da Lei nº 9.307/96. 5. O art. 51, VII, do CDC limita-se a vedar a adoção 

prévia e compulsória da arbitragem, no momento da celebração do 

contrato, mas não impede que, posteriormente, diante de eventual litígio, 

havendo consenso entre as partes (em especial a aquiescência do 

consumidor), seja instaurado o procedimento arbitral. 6. Na hipótese sob 

julgamento, a atitude da recorrente (consumidora) de promover o 

ajuizamento da ação principal perante o juízo estatal evidencia, ainda que 

de forma implícita, a sua discordância em submeter-se ao procedimento 

arbitral, não podendo, pois, nos termos do art. 51, VII, do CDC, prevalecer 

a cláusula que impõe a sua utilização, visto ter-se dado de forma 

compulsória. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, 

provido. (REsp 1628819/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 15/03/2018)” A jurisprudência tem 

aplicado os termos do STJ: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL – PRELIMINAR DE INEPCIA RECURSAL REJEITADA - 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RELAÇÃO DE CONSUMO 

- CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA - VEDAÇÃO DA ARBITRAGEM 

COMPULSÓRIA – PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR - ANULAÇÃO DA 

SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - 

RECURSO PROVIDO. “Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito do 

Superior Tribunal de Justiça, a validade da cláusula compromissória, em 

contrato de adesão caracterizado por relação de consumo, está 

condicionada à efetiva concordância do consumidor no momento da 

instauração do litígio entre as partes, consolidando-se o entendimento de 

que o ajuizamento, por ele, de ação perante o Poder Judiciário caracteriza 

a sua discordância em submeter-se ao Juízo Arbitral , não podendo 

prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização.” (REsp 1785783/GO, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 

07/11/2019). (TJMT - N.U 0012307-40.2013.8.11.0004, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, 

Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no 

DJE 04/12/2019)” “APELAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA 

DE COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO. Sentença de extinção do processo, 

sem julgamento do mérito (art. 485, VII CPC). Insurgência pelo autor. 

CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. Contrato de aquisição de unidade 

imobiliária que foi objeto de cessão de direitos. Embora o ajuste original 

constante no contrato de adesão contemple os requisitos do artigo 4º, § 

2º da Lei de Arbitragem, a mesma cautela não foi observada no 

instrumento de cessão, que contou com a participação da ré como 

interveniente anuente, sem a preocupação de atentar para a efetiva e 

clara manifestação de vontade em relação ao uso do juízo arbitral. Mera 

referência à aceitação de assunção pelo cessionário dos direitos e 

obrigações inerentes ao contrato original que não é suficiente a atender 

ao propósito do legislador de explícita manifestação de consentimento em 

relação a disposição restritiva, na medida em que com ela há renúncia ao 

direito de ação junto ao Poder Judiciário. Ademais, entendimento 

pacificado pelo STJ segundo o qual, nos contratos de adesão e com 

relação de consumo, a propositura da ação é suficiente à manifestação de 

discordância do consumidor ao uso da via extrajudicial, afastando sua 

utilização. Extinção do processo afastada, com julgamento de mérito 

(causa madura). (...) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 

11102782320158260100 SP 1110278-23.2015.8.26.0100, Relator: Mariella 

Ferraz de Arruda Pollice Nogueira, Data de Julgamento: 18/06/2019, 9ª 

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2019)” “CIVIL. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 

RESILIÇÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO 

PARCIAL E IMEDIATA DO VALOR PAGO (Súmula 543 do STJ). NÃO 

INCIDÊNCIA DA TAXA DE FRUIÇÃO (CPC, Art. 373, II). INCIDÊNCIA DE 

JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. I. Preliminar: A. Rejeita-se a preliminar de 

incompetência do juízo em razão da cláusula compromissória de 

arbitragem, porquanto, nos contratos de adesão em relação de consumo 

(no caso, contrato de promessa de compra e venda de imóvel), não 

prevalece a estipulação de convenção de arbitragem para a solução de 

controvérsias entre os contratantes (CDC, Art. 6º, inciso VII c/c Art. 51, 

inciso VII). (...). III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e 

parcialmente provido (...) (TJ-DF 07513859620188070016 DF 

0751385-96.2018.8.07.0016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD 

LIMA, Data de Julgamento: 14/05/2019, 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

20/05/2019” Posto Isso, rejeito a exceção de incompetência e declaro 

competente este juízo para processar e julgar o presente feito, nos termos 

do artigo 51, VII, do CDC. Não havendo outras preliminares a serem 

apreciadas ou prejudiciais que impeçam o andamento do feito, dou o 

processo por SANEADO. Tendo em vista que além da rescisão contratual, 

a ação tem por objeto a restituição de todos os valores pagos no contrato 

firmado entre as partes, converto o julgamento em diligência e determino 

que a autora traga os comprovantes do quantum pago às requeridas, bem 

como manifeste sobre a proposta de acordo constante na petição sob o 

Id. 15250193, no prazo de 05 (cinco) dias. Vindo a documentação e a 

manifestação, dê-se vista as requeridas e após, voltem-me conclusos 

para prolação da sentença. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 06 de 

fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010977-81.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1010977-81.2019.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais, e os documentos que instruem a inicial, comprovam a 

hipossuficiência. Tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Dever 

de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a 

qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos 

processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 

231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 06 
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de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004592-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS ANTONIO PEREIRA MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT10081-O (ADVOGADO(A))

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CAMPELLO TORRES NETO OAB - RJ122539-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1004592-88.2017.8.11.0003) Ação Declaratória de 

Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição do Indébito c/c Danos 

Morais Requerente: Marcus Antônio Pereira Macedo Requerida: Sorocred 

– Crédito, Financiamento e Investimento S/A Vistos etc. MARCUS 

ANTÔNIO PEREIRA MACEDO qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS contra SOROCRED – 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, também qualificada nos 

autos. O autor aduz que estava cadastrado nos órgãos de proteção ao 

crédito por solicitação da requerida. Alega que nunca realizou nenhum 

negócio com a demandada. Afirma que o contrato de n° 11 – 02421/17 

0001, no valor de R$ 212,22 (duzentos e doze reais e vinte e dois 

centavos), com vencimento em 01.04.2017, cujo deu origem à 

negativação, é nulo de pleno direito, vez que não possui lastros. Diz ter 

sofrido abalo no crédito e visa obter reparação indenizatória. Pugna pela 

procedência do pedido inicial. Juntou documentos. O pedido de 

antecipação de tutela foi deferido (Id. 9075358). Citada, a demandada 

apresentou contestação (Id. 10182940). Aduz a existência de relação 

jurídica entre as partes, vez que quando da formalização do contrato fora 

fornecido documentos necessários para tal. Argui a inexistência de 

comprovação do dano moral sofrido, visto que não agiu com negligência e 

sim no exercício regular de seu direito. Requer a improcedência do pedido 

inicial. Tréplica (Id. 10668698). Instados a especificar provas que 

pretendiam produzir, o demandado pugnou pelo julgamento antecipado da 

lide (Id. 1129884) e a ré quedou-se inerte (Id. 11197801). O julgamento 

fora convertido em diligências, o qual fora determinado a expedição de 

ofício a empresa financeira - Banco Bradesco - para enviar a este juízo o 

extrato da conta corrente do autor, a fim de averiguar sobre o eventual 

empréstimo consignado (Id. 14546838). Realizada audiência de 

conciliação, restou infrutífera (Id. 20456260). Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no 

estado em que se encontra. Conheço diretamente do pedido uma vez que 

a questão é unicamente de direito e prescinde da produção de outras 

provas, que inclusive foi dispensada pelo demandante, nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. O entendimento 

jurisprudencial uníssono neste sentido: "Presentes as condições que 

ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera 

faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., REsp 2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de 

Figueiredo). "Nosso Direito Processual autoriza o julgamento antecipado da 

lide, quando não houver necessidade de prova - vale dizer - quando já se 

encontrarem nos autos todos os elementos necessários ao seguro 

entendimento da controvérsia" (STJ, REsp. 38.931-3). Moacir Amaral 

Santos (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São 

Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a prova tem por finalidade convencer o 

juiz quanto à existência ou inexistência dos fatos sobre que versa a lide". 

"A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar 

evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique 

cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do magistrado" (RTJ 115/789). Impende destacar, ainda, que a produção 

probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do 

contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao 

julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em 

infindáveis diligências inúteis. A lide tem por objeto a declaração de 

inexistência de relação jurídica entre as partes e o pedido indenizatório, 

em face de dano moral advindo do apontamento do nome do autor no rol 

dos inadimplentes, de cuja relação contratual ele não participou. É fato 

incontroverso que o autor teve seu nome negativado pela demandada (Id. 

9025106), em razão de dívida oriunda do contrato sob o nº 11-02421/17 

0001, no valor de R$ 212,22 (duzentos e doze reais e vinte e dois 

centavos), com vencimento em 01.04.2017, que alega não ter contraído. O 

requerente defende a tese da inexistência do débito ao argumento de 

ausência de lastro para a emissão e apontamento nos órgãos de proteção 

ao crédito. Em ações de natureza de cunho nitidamente negativo, a 

distribuição do ônus da prova se flexibiliza, cabendo a ré esse ônus, pela 

inviabilidade de se exigir a prova de fato negativo, cuja impossibilidade de 

realização faz com que seja comumente chamada de "prova diabólica". A 

propósito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

PARCELAS DE CONSÓRCIO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CDC - 

CRITÉRIO DO JUIZ - PROVA DE FATO NEGATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE 

REALIZAÇÃO - 'PROVA DIABÓLICA' - APLICAÇÃO DO ART. 333, DO CPC 

- (...). Embora a relação em análise seja indubitavelmente de consumo, já 

que a administradora de consórcio forneceu um serviço ao ora recorrente, 

não se pode, de maneira alguma, inverter o ônus da prova, sob pena de 

se impossibilitar a defesa do direito pleiteado pela recorrida na inicial. Caso 

se determinasse que autora deveria demonstrar que o réu deixou de 

efetuar os pagamentos devidos, estar-se-ia tentando obrigá-la a fazer 

prova de fato negativo, a qual, na imensa maioria das vezes, e no caso em 

julgamento, em particular, é absolutamente impossível de se realizar, 

motivo pelo qual costuma ser caracterizada pela doutrina e pela 

jurisprudência como 'diabólica'. (...)" (TAMG, 5ª Câm. Cível, AI nº 

376.586-6, rel. Juiz Mariné da Cunha). "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ROL DE 

TESTEMUNHAS DECLARADO INTEMPESTIVO - PRECLUSÃO DA MATÉRIA 

- CARTÃO DE CRÉDITO - IMPUGNAÇÃO DAS DESPESAS - FATO 

NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA - NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS 

RECIBOS - DANO MORAL - PRESUNÇÃO - ATO POTENCIALMENTE 

DANOSO - FIXAÇÃO. (...) - A inexistência das despesas exigidas pela 

administradora de cartões de crédito constitui fato negativo cuja prova não 

se pode exigir da parte autora, exigindo-se da ré a demonstração de sua 

existência sob pena de se considerar ilegítima a cobrança dos valores 

respectivos. (...)" (TAMG, 6ª Câm. Cível, Ap. Cível nº 441.845-3, rel. Juiz 

Elias Camilo). Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial."[1] Ante todo o exposto, 

fica claro que a cobrança feita pela demandada, que motivou a 

negativação do nome do autor, é indevida, por se referir a serviço não 

contratado. Assim, não é aplicável ao caso em análise a hipótese do art. 

14, § 3º, II do CDC, que reza: "Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. (...) § 3º - o fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: (...) II - a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro." Nesse sentido, sendo inviável a postulante produzir prova 

negativa, no sentido de que jamais contratou com a demandada, cujo resta 

responder civilmente pelos riscos dos negócios e por ser negligente. A 

despeito da tese defensiva da requerida, entendo que ao cobrar a dívida 

que não pertence ao autor e sim a um terceiro não identificado, age com 

culpa, devendo ressarcir os prejuízos. Nestes casos é exigida uma 

análise apurada dos documentos que lhe são apresentados, sendo que 

não há qualquer tipo de prova da existência do contrato que originou a 

negativação, neste sentir, vislumbra-se que o autor não teve seus 

documentos furtados, mas sim falsificados por um terceiro não 

identificado, o qual trouxe dissabores. Ora, para evitar situações 

análogas, devem as sociedades empresárias como a demandada, agir 

com o cuidado possível, realizando, por exemplo, investigações das 
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procedências dos documentos citados. Tal controle se faz necessário, 

pois constantemente verifica-se a ocorrência dos mesmos 

acontecimentos noticiados nesta demanda, em diversas instituições e 

sociedades empresariais que atuam na mesma área da requerida. Neste 

sentir segue a lição de Carlos Roberto Gonçalves: "Quando, no entanto, o 

ato de terceiro é a causa exclusiva do prejuízo, desaparece a relação de 

causalidade entre a ação ou a omissão do agente e o dano. A exclusão da 

responsabilidade se dará porque o fato de terceiro se reveste de 

características semelhantes às do caso fortuito, sendo imprevisível e 

inevitável. Melhor dizendo, somente quando o fato de terceiro se revestir 

dessas características, e, portanto, equiparar-se ao caso fortuito ou à 

força maior, é que poderá ser excluída a responsabilidade do causador 

direto do dano."[2] Ressalto ainda, que conforme o extrato bancário da 

conta corrente do autor (Id. 22146677), nota-se que não fora creditado o 

suposto empréstimo solicitado e sim ocorreu a baixa automática de 

poupança, isto é, a requerida não comprovou o depósito do valor da lide 

por meio de TED (Transferência Eletrônica Disponível), desse modo, a 

demandada desincumbiu do seu ônus probatório. No que tange ao dano 

moral, bastaria a simples inclusão indevida do apontamento negativo, 

sendo irrelevante a demonstração do prejuízo concreto sofrido pela parte. 

Nesse sentido remansosa é a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. 

CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. 

RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OCORRÊNCIA. A responsabilidade das 

instituições financeiras é objetiva, encontrando fundamento na Teoria do 

Risco do Empreendimento, respondendo, independentemente de culpa, 

pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos/falhas 

decorrentes dos serviços que lhes presta, motivo pelo qual somente não 

serão responsabilizadas quando houver prova da inexistência do defeito 

ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Na hipótese, é 

defeituosa a conduta do banco demandado ao inscrever o nome da 

consumidora em cadastros de inadimplentes, em razão do débito objeto da 

petição inicial, cuja origem se desconhece. Inclusive o demandado admite 

que houve erro quando do lançamento do valor inscrito. Portanto, de rigor 

o acolhimento do pedido de declaração de inexistência do débito apontado 

na inicial. 2. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. O dano moral oriundo de 

inscrição negativa indevida do nome da consumidora em cadastros de 

inadimplentes prescinde de comprovação, configurando-se IN RE IPSA, 

porquanto se trata de dano presumido, cuja lesão decorre da própria... 

ilicitude do fato. 3. VALOR DA INDENIZAÇÃO. Para o arbitramento do valor 

da reparação dos danos morais o julgador deve atentar para a capacidade 

econômica, social e cultural das partes, extensão do dano, caráter 

compensatório ao ofendido e sancionador e educativo ao ofensor. 

Indenização fixada relevando as peculiaridades do caso, especialmente 

porque a anotação ficou ativa por curto período (05 dias), bem como 

porque, embora no momento em que efetivada a parte não contasse com 

nenhuma outra ativa em seu nome, há considerável histórico de inscrições 

desabonatórias, anteriores e posteriores às anotações questionadas. 

APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA, À UNANIMIDADE. APELAÇÃO DO 

AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 

70079159851, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em 24/04/2019).(TJ-RS - 

AC: 70079159851 RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Data de 

Julgamento: 24/04/2019, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 29/04/2019). In casu, a demandada 

não comprovou o fato alegado na contestação, não passando do campo 

da argumentação, vez que não trouxe nenhum documento testificador da 

relação jurídica havida entre as partes, tampouco a origem do contrato. O 

valor do dano moral, o quantum deve ser arbitrado com moderação, 

norteando-se o julgador pelos critérios da gravidade e repercussão da 

ofensa, da posição social do ofendido e da situação econômica da 

ofensora. Deve-se considerar, ainda, na sua fixação, a dupla finalidade do 

instituto, cujos objetivos são, por um lado, a punição da ofensora, como 

forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa, e, por outro, a 

compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados. Ressalta-se 

que a indenização não pode representar enriquecimento injustificado do 

ofendido, mas deve atender ao caráter inibitório-punitivo, especialmente a 

prevenir reincidências, e atender à natureza reparatório-compensatória, 

considerando-se as circunstâncias gerais e específicas do caso 

concreto, a gravidade do dano, comportamentos da ofensora e ofendido, 

repercussão do fato e capacidade de absorção por parte de quem sofre o 

abalo, tudo de forma a evitar o enriquecimento injustificado, mas que 

também de forma a assegurar o caráter pedagógico a que se propõe a 

condenação indenizatória. Dessa forma, uma vez comprovada nos autos 

a trilogia estrutural exigida pelo instituto da responsabilidade civil, como a 

prática de um ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre ambos, 

clarividente esta a conduta injurídica, procedendo o pedido indenizatório. 

No caso em comento, as circunstâncias do caso; as condições pessoais 

da ofensora e a gravidade do dano, principalmente, impõem a sua fixação 

no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se revela adequado ao 

propósito a qual a indenização se destina, observado os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. A quantia ora arbitrada atende 

satisfatoriamente aos interesses das partes, compensando o sofrimento e 

constrangimento do requerente, bem como, representa sanção a 

demandada de forma que agirão de maneira mais cautelosa quando 

adotarem medidas que possam prejudicar seus clientes ou terceiros com 

quem não contratou. Ex Positis, e de tudo mais que dos autos consta 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial. Ratifico os termos da liminar 

concedida em sede de antecipação de tutela e declaro inexistente o débito 

do contrato sob o nº 11-02421/14 0001, no valor de R$ 212,22 (duzentos 

e doze reais e vinte e dois centavos), com vencimento em 01.04.2017. 

Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas do 

demandado, bem como da requerente, evitando-se o enriquecimento sem 

causa, condeno a requerida a pagar a autora, a título de ressarcimento 

pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A 

correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os 

juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação 

contratual, desde a citação. Condeno, ainda, os réus, na forma solidária, 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a 

favor do patrono do autor, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do 

CPC. Transitada em julgado, remeta os autos ao departamento competente 

para as providências cabíveis, com a baixa e anotações necessárias. 

P.R.I.C. Rondonópolis – MT, 06 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO [1] Comentários ao Código de 

Processo Civil, 1ª ed., v. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90. [2] 

in, Direito Civil Brasileiro, Vol. IV, 3ª ed., p. 442.

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008828-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZAMA ALVES DE AQUINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS OAB - MT0014525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPRINGER CARRIER LTDA (REU)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO LOUZADA CARPENA OAB - SP291371-O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1008828-83.2017.8.11.0003 Vistos etc. DISMOBRAS 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A, qualificado nos autos, ingressou com 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da sentença proferida sob o Id. 24134849, 

arguindo a existência de omissão, obscuridade e contradição no decisum. 

Sustenta que há omissão e obscuridade no julgado vez que não restou 

determinado se a condenação das requeridas se deu de forma solidária 

ou subsidiária, bem como aduz contradição referente ao termo inicial dos 

juros de mora e da correção monetária. Segundo expressão contida no 

Estatuto Processual Civil vigente, são cabíveis embargos de declaração 

somente quando há obscuridade ou contradição na sentença ou no 

acórdão, na hipótese de ser omisso ponto ou questão sobre o qual devia 

se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir 

erro material (art. 1.022, I, II e III do CPC). In casu, denota-se que, de fato, 

houve omissão no dispositivo da sentença no tocante a condenação das 

requeridas. Assim, entendo necessária a análise do mencionado pedido a 

fim de se evitar alegação de ausência da devida entrega da tutela 

jurisdicional. Quanto as demais alegações da embargante, vê-se que 
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afiguram verdadeiro reexame da causa, de modo que as alegações de 

existência de interesse processual deveriam ser debatidas em recurso 

próprio para tal desiderato, dentro do prazo legal. Logo, não estão 

presentes os pressupostos específicos para o cabimento dos embargos 

de declaração em relação à contradição apontada. Ressalte-se que é 

perfeitamente cabível a oposição de embargos declaratórios contra 

decisão, conforme art. 1.022, III do CPC, na hipótese de erro material, o 

acolhimento dos embargos declaratórios. Com efeito, diante da ocorrência 

do erro manifesto no r. decisum objurgado, e não de erro de entendimento, 

a imediata correção se impõe. Ex positis, acolho os presentes embargos 

de declaração, tão somente para consignar que a condenação das 

requeridas se deu de forma solidária. Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário. Rondonópolis-MT, 06 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002362-05.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IGO SIONEY NEVES PIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA OAB - MT18261/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIG-MASTER SUPERMERCADO LTDA - ME (REU)

OMNI FINANCEIRA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1002362-05.2019.8.11.0003 Vistos etc. COMPACTA 

COMERCIAL LTDA – SUPERMERCADOS BIG MASTER, qualificada nos 

autos, ingressou com EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da decisão proferida 

sob o Id. 24773288, arguindo a existência de contradição no decisum. De 

conformidade com o disposto no art. 1.022 do CPC, cabem embargos de 

declaração quando a decisão contiver obscuridade, contradição ou 

omissão. Assim, se depreende que o recurso aviado não se amolda a 

nenhuma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, que condicionam sua 

oposição à verificação concreta de obscuridade, contradição ou omissão 

de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Órgão Judicante. Por isso 

mesmo, não se presta o recurso de embargos de declaração para a 

rediscussão da questão, com base no inconformismo da parte com a 

solução adotada, porque esta espécie recursal destina-se apenas a 

integrar a prestação jurisdicional, retirando do julgado, eventuais vícios de 

omissão, de obscuridade ou de contradição (artigo 1.022, do CPC). Vê-se 

que a decisão atacada apreciou toda a matéria submetida à apreciação, 

não estando compelido o juízo a adotar, como fundamentos, os 

argumentos expendidos pelo ora embargante, porquanto "o juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJESP 115/207) (in "Código de 

Processo Civil", Theotônio Negrão, 24a ed., p. 393). O respeitado JOSÉ 

FREDERICO MARQUES assim se manifesta: "O que, porém, não se admite, 

é que se inove além dos limites da simples declaração, para, 

indevidamente, corrigirem-se errores in judicando ou in procedendo, como 

se o recurso fosse de embargos infringentes. Há nos embargos de 

declaração "um pronunciamento integrativo-retificador": não se elimina o 

acórdão embargado, que é apenas completado para que, em seu 

conteúdo, fique suficientemente claro e completo". ("Manual de Direito 

Processual Civil", Millenium Editora, 1998, volume III, página 227). Destarte, 

não há nos pontos delimitados pela embargante qualquer esclarecimento a 

ser prestado nesta oportunidade, de modo que os presentes embargos 

declaratórios devem ser rejeitados. No caso em tela a parte embargante 

sustenta que a restrição apontada pelo autor já havia sido baixada antes 

mesmo da distribuição da ação. Contudo, tal fato não acarreta nenhum 

prejuízo às partes. Lado outro, o pedido de antecipação de tutela já foi 

apreciado no decisum embargado, e as alegações de existência de 

interesse processual deveriam ser debatidas em recurso próprio para tal 

desiderato, dentro do prazo legal. Logo, não estão presentes os 

pressupostos específicos para o cabimento dos embargos de declaração. 

Ex positis, por não vislumbrar qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade a ser sanada, rejeito os embargos de declaração interpostos. 

Mantendo a decisão em todos os seus termos e fundamentos. Intime. 

Rondonópolis-MT, 06 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004606-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WYTER FLAVIO LOPES DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CARVALHO ALVES OAB - MT19750/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1004606-38.2018.8.11.0003 Vistos etc. TELEFÔNICA BRASIL 

S/A - VIVO, qualificada nos autos, ingressou com EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO da sentença proferida sob o Id. 24948068, alegando a 

existência de omissão e obscuridade no decisum. De conformidade com o 

disposto no art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando a 

decisão contiver obscuridade, contradição ou omissão. Assim, se 

depreende que o recurso aviado não se amolda a nenhuma das hipóteses 

do art. 1.022, do CPC, que condicionam sua oposição à verificação 

concreta de obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual 

deveria pronunciar-se o Órgão Judicante. Por isso mesmo, não se presta 

o recurso de embargos de declaração para a rediscussão da questão, 

com base no inconformismo da parte com a solução adotada, porque esta 

espécie recursal destina-se apenas a integrar a prestação jurisdicional, 

retirando do julgado, eventuais vícios especificamente elencados no rol do 

artigo 1.022, do CPC. Vê-se que a decisão atacada apreciou toda a 

matéria submetida a julgamento, não estando compelido o juízo a adotar, 

como fundamentos, os argumentos expendidos pelo ora embargante, 

porquanto "o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das 

partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a 

decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e 

tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJESP 

115/207) (in "Código de Processo Civil", Theotônio Negrão, 24a ed., p. 

393). O respeitado JOSÉ FREDERICO MARQUES assim se manifesta: "O 

que, porém, não se admite, é que se inove além dos limites da simples 

declaração, para, indevidamente, corrigirem-se errores in judicando ou in 

procedendo, como se o recurso fosse de embargos infringentes. Há nos 

embargos de declaração "um pronunciamento integrativo-retificador": não 

se elimina o acórdão embargado, que é apenas completado para que, em 

seu conteúdo, fique suficientemente claro e completo". ("Manual de Direito 

Processual Civil", Millenium Editora, 1998, volume III, página 227). Destarte, 

não há nos pontos delimitados pelo embargante qualquer esclarecimento a 

ser prestado nesta oportunidade, de modo que os presentes embargos 

declaratórios devem ser rejeitados. No caso em tela o fim colimado pela 

parte embargante afigura verdadeiro reexame da causa, e as alegações 

de existência de interesse processual deverão ser debatidas em recurso 

próprio para tal desiderato. Logo, não estão presentes os pressupostos 

específicos para o cabimento dos embargos de declaração. Ex positis, por 

não vislumbrar qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser 

sanada, rejeito os embargos de declaração interpostos. Mantendo a 

decisão em todos os seus termos e fundamentos. Intime. 

Rondonópolis-MT, 06 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003527-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONOR FERREIRA GRACIOLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO(A))

RAFAEL VENTURA PERGO OAB - PR80527 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI
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Código Processo nº 1003527-24.2018.8.11.0003 Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito Cumulada com Consignação em Pagamento e 

Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência Requerente: Leonor 

Ferreira Gracioli Requerida: Calcard Administradora de Cartões Ltda 

Vistos etc. LEONOR FERREIRA GRACIOLI, qualificada nos autos, 

ingressou com AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA contra CALCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, também qualificada no processo, 

visando a declaração de inexistência débito e reparação dos danos 

descritos na inicial. A autora aduz que foi cliente da requerida, e em 

06.09.2017 ao efetuar o pagamento da fatura do mês de agosto/2017, no 

importe de R$ 2.345,81 (dois mil trezentos e quarenta e cinco reais e 

oitenta e um centavos), optou em parcelar o valor integral do cartão, 

restando acordado que seria pago a importância de R$ 268,83 (duzentos 

e sessenta e oito reais e oitenta e três centavos) como entrada e a 

diferença parcela em 11 (onze) prestações do mesmo valor. Alega que ao 

realizar o pagamento da primeira parcela, foi surpreendida com a 

informação de que não havia sido realizado o parcelamento do valor do 

total da fatura, mas tão somente do valor mínimo. Sustenta que entrou em 

contato com a requerida para resolver o impasse. Diz que a demandada 

contatou a autora, sedo aceito o parcelamento do valor atualizado de R$ 

3.188,41 (três mil cento e oitenta e oito reais e quarenta e um centavos), 

em 24 prestações de R$ 410,80 (quatrocentos e dez e oitenta centavos), 

com vencimento em 10.09.2017, no entanto não se atentou ao valor alto 

dos juros. Segue narrando, que ao se dar conta da contratação, entrou 

em contato com a requerida para cancelar o refinanciamento, o qual 

restou infrutífero. Argui que efetuou reclamação junto ao Procon; que vem 

recebendo notificações dos órgãos de proteção ao crédito. Requer a 

procedência do pleito inicial. Juntou documentos. Liminar indeferida (Id. 

13249138). Citada, a requerida apresentou defesa (Id. 13492069). 

Sustenta a inexistência do dano, vez que os valores dos juros foram 

ajustados sobre o parcelamento do crédito, não tendo a ré praticado ato 

ilícito, e que o filho da autora, estava autorizado a tratar sobre o débito, 

tendo este aceitado o refinanciamento do débito em 24 (vinte e quatro) 

parcelas de R$ 410,60 (quatrocentos e dez reais e sessenta centavos), 

estando ciente de todos os juros e encargos. Alega a inexistência do 

dever de indenizar. Requer a improcedência do pleito inicial. Juntou 

documentos. Tréplica (Id. 14634373). Intimado a especificar provas, as 

parte pleitearam pelo julgamento antecipado da lide. Tentativa de 

conciliação sem êxito (Id. 18011332). Convertido o julgamento para que a 

requerida trouxesse aos autos faturas do cartão da autora dos meses de 

julho/2017 a fevereiro/2018, bem como eventual contrato/termo de 

parcelamento total ou parcial (Id. 23006597). Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no 

estado em que se encontra. Conheço diretamente do pedido, eis que a 

questão de mérito prescinde da produção de provas, na forma do art. 355, 

I, do CPC. O entendimento jurisprudencial uníssono neste sentido: 

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., REsp 

2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de Figueiredo). "Nosso Direito Processual 

autoriza o julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade 

de prova - vale dizer - quando já se encontrarem nos autos todos os 

elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia" (STJ, 

REsp. 38.931-3). Moacir Amaral Santos (Primeiras Linhas de Direito 

Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a 

prova tem por finalidade convencer o juiz quanto à existência ou 

inexistência dos fatos sobre que versa a lide". "A necessidade da 

produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o 

julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A 

antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente 

líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (RTJ 115/789). 

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma 

garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não 

elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, 

transforme o processo em infindáveis diligências inúteis. O fim colimado na 

exordial cinge-se no pedido de declaração de inexistência de débito no 

valor de R$ 14.834,01 (quatorze mil oitocentos e trinta e quatro reais e um 

centavo) e indenização por danos morais. O Código Civil determina que 

tem responsabilidade subjetiva civil de indenizar perante aquele que 

sofreu dano, quem praticou conduta antijurídica e causou diretamente o 

prejuízo e ainda quem se responsabilizou por aquele que praticou o ato. 

No caso, a lide versa sobre responsabilidade civil aquiliana, de ordem 

subjetiva, já que o autor imputa a réu má prestação de serviço, vez que 

alega que contratou, tampouco, autorizou quem quer que seja a fazê-lo em 

seu nome, junto a demandada. Para a configuração da obrigação de 

indenizar no campo da responsabilidade subjetiva exige-se a presença de 

três elementos indispensáveis, segundo lição de Caio Mário da Silva 

Pereira: "a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, 

que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por 

omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de 

malfazer; b) em segundo lugar, a existência de um dano, tomada a 

expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem 

material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em 

terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre um e 

outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, 

ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento 

contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." O 

demandante limitou-se em arguir a inexistência do débito. É incontroverso 

que a autora possuía junto a ré cartão de crédito, conforme se vê pelas 

faturas no Id. 13169736. In casu, os fatos descritos na exordial não se 

revelam suficientes à caracterização de conduta dolosa ou culposa que 

possa ensejar a responsabilidade civil, da requerida. Analisando os autos, 

a própria autora diz que a requerida a contatou, tendo o filho da 

requerente, a qual estava autorizado a tratar sobre a conta, aceitado a 

proposta do novo parcelamento, conforme áudio constante no Id. 

13514614. Ademais, a requerente estava ciente de todos os juros e 

encargos, conforme previsto nas faturas do cartão. Ainda, menciona na 

exordial que está inadimplente há quatro meses. Assim, caberia a 

demandante o ônus de provar o ato ilícito atribuído ao demandado, bem 

como o nexo de causalidade entre o alegado dano e a ação daquele, o 

que não foi feito. Em moderna doutrina, o processualista Fredie Didier 

Júnior traz a lição acerca do ônus da prova: "Ônus é o encargo atribuído à 

parte e jamais uma obrigação. Ônus, segundo GOLDSCHMIDT, são 

imperativos do próprio interesse, ou seja, encargos, sem cujo 

desempenho o sujeito se põe em situações de desvantagem perante o 

direito". (in "Curso de Direito Processual Civil", Vol. 2, 2ª edição, Ed. 

Podivm, 2008, pág: 72). Concluindo que: "Compete, em regra, a cada uma 

das partes o ônus de fornecer os elementos de prova das alegações de 

fato que fizer. A parte que alega deve buscar os meios necessários para 

convencer o juiz da veracidade do fato deduzido como base da sua 

pretensão/exceção, afinal é a maior interessada no seu reconhecimento e 

acolhimento". Sendo assim, resta clarividente que o autor não se 

desincumbiu de seu ônus probatório, não se descurando do que determina 

a regra insculpida no art. 373, I, do CPC, e, ausente a prova de qualquer 

que seja dos elementos autorizadores da indenização civil, não há que se 

falar em dever de indenizar. A jurisprudência também é neste sentido: 

"APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL E 

MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. Não havendo 

comprovação do ato ilícito praticado pela ré, nem dos danos sofridos, não 

há como considerar presente o dever de indenizar os danos materiais e 

morais alegados pela autora. Improcedência da demanda que se impõe. 

Apelo desprovido" (TJMG, AC n. 70016513012, Quinta Câmara Cível, 

Relator: Umberto Guaspari Sudbrack). "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - 

LOCATÁRIO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO PELOS DANOS MATERIAIS E 

MORAIS DECORRENTES DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO 

- REAJUSTE DE ALUGUÉIS - ÍNDICES APLICADOS - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Para que 

se condene alguém ao pagamento de indenização, seja por dano moral, 

seja pelo de caráter material, é preciso que se configurem os 

pressupostos ou requisitos da responsabilidade civil, que são o dano, a 

culpa do agente, em caso de responsabilização subjetiva, e o nexo de 

causalidade entre a atuação deste e o prejuízo. O ônus da prova, 

conforme estabelecido no art. 333, I, do CPC, incumbe ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito. (. . .)" (TJMG, AC n. 

1.0024.01.066426-6/001, 17ª Câmara Cível, Rel. Des. Eduardo Mariné da 

Cunha). Constitui ônus do autor da ação demonstrar as circunstâncias 

básicas e essenciais do pretendido direito, enquanto ao réu cabe exibir, 

de modo concreto, coerente e seguro, os elementos que possam 

desconstituir a proposição formulada pelo demandante. Moacyr Amaral 

dos Santos, com base em CHIOVENDA, cita duas normas básicas sobre a 

distribuição da prova, a saber: "1ª) Compete, em regra, a cada uma das 

partes fornecer os elementos de prova das alegações que fizer. Ao autor 
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cabe a prova dos fatos dos quais deduz o seu direito; ao réu a prova dos 

fatos que, de modo direto ou indireto, atestam a inexistência daqueles 

(prova contrária, contraprova). O Ônus da prova incumbe ei qui dicit. 2ª) 

Compete, em regra, ao autor a prova do fato constitutivo e ao réu a prova 

do fato extintivo, impeditivo ou modificativo. Essa regra reafirma a anterior, 

quanto ao autor, e atribui o ônus da prova ao réu que se defende por meio 

de exceção, no sentido amplo. Reus in excipiendo fit actor" Sobre o tema, 

merece transcrição, por adequar-se à espécie, a seguinte lição 

jurisprudencial: "A repartição do ônus probatório, na ação monitória, não 

foge à regra do art. 333, I e II, CPC, incumbindo ao autor a prova do fato 

constitutivo do seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor". (grifei) Ac. un. Da 3ª T. do 

TJDF de 6-2-97, na apel. 42.535/96, rel Des. Nívio Gonçalves; RT 742/340, 

in ALEXANDRE DE PAULA, "Código de Processo Civil Anotado", edit. 

Revista dos Tribunais, 7ª edição, vol. 2, p. 1611). A demandada alega que 

a requerente litiga de má-fé e requer lhe seja aplicada as sanções 

cabíveis à espécie. Para que o litígio configure má-fé é indispensável a 

prova, caracterizada e demonstrada, de qualquer das hipóteses do art. 17 

do CPC, razão pela qual referido dispositivo legal deve ser interpretado 

com cautela, para não se inviabilizar o próprio contraditório, uma vez que o 

improbus litigator relaciona-se com a má conduta processual, não 

propriamente com o pedido. Assim, a interposição de qualquer recurso, ou 

incidente processual, ainda que seus fundamentos sejam discutíveis, ou 

que a parte não obtenha êxito, não caracteriza o propósito doloso da 

parte, que justifique a aplicação de pena por litigância de má-fé, que exige 

conduta intencionalmente maliciosa e temerária, com a inobservância do 

dever de proceder com lealdade com que o Código impõe às partes. Neste 

sentido, a lição sempre atual do Professor Celso Agrícola Barbi que se 

transcreve: "A idéia comum de conduta má-fé supõe um elemento 

subjetivo, a intenção malévola. Essa idéia é, em princípio, adotada pelo 

direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando 

inspirada na intenção de prejudicar." A jurisprudência é também unânime 

no sentido de que: "Na litigância temerária, a má-fé não se presume, mas 

exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização 

do dano processual a que a condenação cominada na lei visa 

compensar." (STJ, 1ª T, Resp 76.234-RS, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 

24.4.97, deram provimento, v.u., DJU 30.6.97, p.30.890) Sobre a 

configuração do dano moral indenizável, ensina Sílvio de Salvo Venosa: 

"Não é também qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar a 

indenização. Aqui, também é importante o critério objetivo do homem 

médio, o bonus pater familias: não se levará em conta o psiquismo do 

homem excessivamente sensível, que se aborrece com fatos diuturnos da 

via, nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de resistir 

sempre às rudezas do destino. Nesse campo, não há fórmulas seguras 

para auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado sentir em cada caso o pulsar da 

sociedade que o cerca. O sofrimento como contraposição reflexa da 

alegria é uma constante do comportamento humano universal" Na mesma 

linha é o entendimento adotado por Carlos Roberto Gonçalves: "Para evitar 

excessos e abusos, recomenda Sérgio Cavalieri, com razão, que só se 

deve reputar como dano moral 'a dor, vexame, sofrimento ou humilhação 

que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio 

em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do dia-a-dia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo' (Programa, cit., p. 78)" "O mundo não é perfeito, contratos se 

rompem, entes queridos morrem, pessoas contraem doenças, devendo o 

homem médio estar preparado para suportar a angústia decorrente de tais 

fatos, inerentes à própria condição humana, não havendo que se falar em 

indenização por danos morais em tais circunstâncias ressalvadas 

situações especiais capazes de dar causa a angústia extrema" (Apelação 

Cível nº 0309454-0, RJTAMG 82/112). (grifei) O dano moral é a lesão a um 

interesse não patrimonial, seja em decorrência da ofensa a um bem 

jurídico extrapatrimonial (dano moral direto), ou em função de uma afronta 

a um bem jurídico patrimonial (dano moral indireto). Evidencia-se na dor, 

sofrimento, no abalo psicológico, no constrangimento ou na indignação por 

uma ofensa sofrida, não restando caracterizado pelo simples 

aborrecimento, dissabor, frustração ou desgaste emocional decorrente de 

excessiva sensibilidade ou irritabilidade. No caso em exame a autora da 

ação indenizatória não logrou êxito em provar os alegados danos e culpa 

do requerido, o que acarreta na improcedência do pedido. Ex Positis e de 

tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pleito inicial. 

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes a favor do patrono da requerida, em verba que fixo em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), observando o disposto na parte final do §2º, 

incisos “I” e “IV”, do artigo 85, do CPC. A sucumbência somente será 

exigida, se presentes os requisitos legais, vez que a autora é beneficiária 

da justiça gratuita. Transitada em julgado, ou havendo desistência do 

prazo recursal ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis-MT, 06 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003527-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONOR FERREIRA GRACIOLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO(A))

RAFAEL VENTURA PERGO OAB - PR80527 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003527-24.2018.8.11.0003 Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito Cumulada com Consignação em Pagamento e 

Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência Requerente: Leonor 

Ferreira Gracioli Requerida: Calcard Administradora de Cartões Ltda 

Vistos etc. LEONOR FERREIRA GRACIOLI, qualificada nos autos, 

ingressou com AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA contra CALCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, também qualificada no processo, 

visando a declaração de inexistência débito e reparação dos danos 

descritos na inicial. A autora aduz que foi cliente da requerida, e em 

06.09.2017 ao efetuar o pagamento da fatura do mês de agosto/2017, no 

importe de R$ 2.345,81 (dois mil trezentos e quarenta e cinco reais e 

oitenta e um centavos), optou em parcelar o valor integral do cartão, 

restando acordado que seria pago a importância de R$ 268,83 (duzentos 

e sessenta e oito reais e oitenta e três centavos) como entrada e a 

diferença parcela em 11 (onze) prestações do mesmo valor. Alega que ao 

realizar o pagamento da primeira parcela, foi surpreendida com a 

informação de que não havia sido realizado o parcelamento do valor do 

total da fatura, mas tão somente do valor mínimo. Sustenta que entrou em 

contato com a requerida para resolver o impasse. Diz que a demandada 

contatou a autora, sedo aceito o parcelamento do valor atualizado de R$ 

3.188,41 (três mil cento e oitenta e oito reais e quarenta e um centavos), 

em 24 prestações de R$ 410,80 (quatrocentos e dez e oitenta centavos), 

com vencimento em 10.09.2017, no entanto não se atentou ao valor alto 

dos juros. Segue narrando, que ao se dar conta da contratação, entrou 

em contato com a requerida para cancelar o refinanciamento, o qual 

restou infrutífero. Argui que efetuou reclamação junto ao Procon; que vem 

recebendo notificações dos órgãos de proteção ao crédito. Requer a 

procedência do pleito inicial. Juntou documentos. Liminar indeferida (Id. 

13249138). Citada, a requerida apresentou defesa (Id. 13492069). 

Sustenta a inexistência do dano, vez que os valores dos juros foram 

ajustados sobre o parcelamento do crédito, não tendo a ré praticado ato 

ilícito, e que o filho da autora, estava autorizado a tratar sobre o débito, 

tendo este aceitado o refinanciamento do débito em 24 (vinte e quatro) 

parcelas de R$ 410,60 (quatrocentos e dez reais e sessenta centavos), 

estando ciente de todos os juros e encargos. Alega a inexistência do 

dever de indenizar. Requer a improcedência do pleito inicial. Juntou 

documentos. Tréplica (Id. 14634373). Intimado a especificar provas, as 

parte pleitearam pelo julgamento antecipado da lide. Tentativa de 

conciliação sem êxito (Id. 18011332). Convertido o julgamento para que a 

requerida trouxesse aos autos faturas do cartão da autora dos meses de 

julho/2017 a fevereiro/2018, bem como eventual contrato/termo de 

parcelamento total ou parcial (Id. 23006597). Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no 

estado em que se encontra. Conheço diretamente do pedido, eis que a 

questão de mérito prescinde da produção de provas, na forma do art. 355, 

I, do CPC. O entendimento jurisprudencial uníssono neste sentido: 
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"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., REsp 

2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de Figueiredo). "Nosso Direito Processual 

autoriza o julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade 

de prova - vale dizer - quando já se encontrarem nos autos todos os 

elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia" (STJ, 

REsp. 38.931-3). Moacir Amaral Santos (Primeiras Linhas de Direito 

Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a 

prova tem por finalidade convencer o juiz quanto à existência ou 

inexistência dos fatos sobre que versa a lide". "A necessidade da 

produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o 

julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A 

antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente 

líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (RTJ 115/789). 

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma 

garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não 

elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, 

transforme o processo em infindáveis diligências inúteis. O fim colimado na 

exordial cinge-se no pedido de declaração de inexistência de débito no 

valor de R$ 14.834,01 (quatorze mil oitocentos e trinta e quatro reais e um 

centavo) e indenização por danos morais. O Código Civil determina que 

tem responsabilidade subjetiva civil de indenizar perante aquele que 

sofreu dano, quem praticou conduta antijurídica e causou diretamente o 

prejuízo e ainda quem se responsabilizou por aquele que praticou o ato. 

No caso, a lide versa sobre responsabilidade civil aquiliana, de ordem 

subjetiva, já que o autor imputa a réu má prestação de serviço, vez que 

alega que contratou, tampouco, autorizou quem quer que seja a fazê-lo em 

seu nome, junto a demandada. Para a configuração da obrigação de 

indenizar no campo da responsabilidade subjetiva exige-se a presença de 

três elementos indispensáveis, segundo lição de Caio Mário da Silva 

Pereira: "a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, 

que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por 

omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de 

malfazer; b) em segundo lugar, a existência de um dano, tomada a 

expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem 

material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em 

terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre um e 

outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, 

ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento 

contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." O 

demandante limitou-se em arguir a inexistência do débito. É incontroverso 

que a autora possuía junto a ré cartão de crédito, conforme se vê pelas 

faturas no Id. 13169736. In casu, os fatos descritos na exordial não se 

revelam suficientes à caracterização de conduta dolosa ou culposa que 

possa ensejar a responsabilidade civil, da requerida. Analisando os autos, 

a própria autora diz que a requerida a contatou, tendo o filho da 

requerente, a qual estava autorizado a tratar sobre a conta, aceitado a 

proposta do novo parcelamento, conforme áudio constante no Id. 

13514614. Ademais, a requerente estava ciente de todos os juros e 

encargos, conforme previsto nas faturas do cartão. Ainda, menciona na 

exordial que está inadimplente há quatro meses. Assim, caberia a 

demandante o ônus de provar o ato ilícito atribuído ao demandado, bem 

como o nexo de causalidade entre o alegado dano e a ação daquele, o 

que não foi feito. Em moderna doutrina, o processualista Fredie Didier 

Júnior traz a lição acerca do ônus da prova: "Ônus é o encargo atribuído à 

parte e jamais uma obrigação. Ônus, segundo GOLDSCHMIDT, são 

imperativos do próprio interesse, ou seja, encargos, sem cujo 

desempenho o sujeito se põe em situações de desvantagem perante o 

direito". (in "Curso de Direito Processual Civil", Vol. 2, 2ª edição, Ed. 

Podivm, 2008, pág: 72). Concluindo que: "Compete, em regra, a cada uma 

das partes o ônus de fornecer os elementos de prova das alegações de 

fato que fizer. A parte que alega deve buscar os meios necessários para 

convencer o juiz da veracidade do fato deduzido como base da sua 

pretensão/exceção, afinal é a maior interessada no seu reconhecimento e 

acolhimento". Sendo assim, resta clarividente que o autor não se 

desincumbiu de seu ônus probatório, não se descurando do que determina 

a regra insculpida no art. 373, I, do CPC, e, ausente a prova de qualquer 

que seja dos elementos autorizadores da indenização civil, não há que se 

falar em dever de indenizar. A jurisprudência também é neste sentido: 

"APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL E 

MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. Não havendo 

comprovação do ato ilícito praticado pela ré, nem dos danos sofridos, não 

há como considerar presente o dever de indenizar os danos materiais e 

morais alegados pela autora. Improcedência da demanda que se impõe. 

Apelo desprovido" (TJMG, AC n. 70016513012, Quinta Câmara Cível, 

Relator: Umberto Guaspari Sudbrack). "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - 

LOCATÁRIO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO PELOS DANOS MATERIAIS E 

MORAIS DECORRENTES DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO 

- REAJUSTE DE ALUGUÉIS - ÍNDICES APLICADOS - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Para que 

se condene alguém ao pagamento de indenização, seja por dano moral, 

seja pelo de caráter material, é preciso que se configurem os 

pressupostos ou requisitos da responsabilidade civil, que são o dano, a 

culpa do agente, em caso de responsabilização subjetiva, e o nexo de 

causalidade entre a atuação deste e o prejuízo. O ônus da prova, 

conforme estabelecido no art. 333, I, do CPC, incumbe ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito. (. . .)" (TJMG, AC n. 

1.0024.01.066426-6/001, 17ª Câmara Cível, Rel. Des. Eduardo Mariné da 

Cunha). Constitui ônus do autor da ação demonstrar as circunstâncias 

básicas e essenciais do pretendido direito, enquanto ao réu cabe exibir, 

de modo concreto, coerente e seguro, os elementos que possam 

desconstituir a proposição formulada pelo demandante. Moacyr Amaral 

dos Santos, com base em CHIOVENDA, cita duas normas básicas sobre a 

distribuição da prova, a saber: "1ª) Compete, em regra, a cada uma das 

partes fornecer os elementos de prova das alegações que fizer. Ao autor 

cabe a prova dos fatos dos quais deduz o seu direito; ao réu a prova dos 

fatos que, de modo direto ou indireto, atestam a inexistência daqueles 

(prova contrária, contraprova). O Ônus da prova incumbe ei qui dicit. 2ª) 

Compete, em regra, ao autor a prova do fato constitutivo e ao réu a prova 

do fato extintivo, impeditivo ou modificativo. Essa regra reafirma a anterior, 

quanto ao autor, e atribui o ônus da prova ao réu que se defende por meio 

de exceção, no sentido amplo. Reus in excipiendo fit actor" Sobre o tema, 

merece transcrição, por adequar-se à espécie, a seguinte lição 

jurisprudencial: "A repartição do ônus probatório, na ação monitória, não 

foge à regra do art. 333, I e II, CPC, incumbindo ao autor a prova do fato 

constitutivo do seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor". (grifei) Ac. un. Da 3ª T. do 

TJDF de 6-2-97, na apel. 42.535/96, rel Des. Nívio Gonçalves; RT 742/340, 

in ALEXANDRE DE PAULA, "Código de Processo Civil Anotado", edit. 

Revista dos Tribunais, 7ª edição, vol. 2, p. 1611). A demandada alega que 

a requerente litiga de má-fé e requer lhe seja aplicada as sanções 

cabíveis à espécie. Para que o litígio configure má-fé é indispensável a 

prova, caracterizada e demonstrada, de qualquer das hipóteses do art. 17 

do CPC, razão pela qual referido dispositivo legal deve ser interpretado 

com cautela, para não se inviabilizar o próprio contraditório, uma vez que o 

improbus litigator relaciona-se com a má conduta processual, não 

propriamente com o pedido. Assim, a interposição de qualquer recurso, ou 

incidente processual, ainda que seus fundamentos sejam discutíveis, ou 

que a parte não obtenha êxito, não caracteriza o propósito doloso da 

parte, que justifique a aplicação de pena por litigância de má-fé, que exige 

conduta intencionalmente maliciosa e temerária, com a inobservância do 

dever de proceder com lealdade com que o Código impõe às partes. Neste 

sentido, a lição sempre atual do Professor Celso Agrícola Barbi que se 

transcreve: "A idéia comum de conduta má-fé supõe um elemento 

subjetivo, a intenção malévola. Essa idéia é, em princípio, adotada pelo 

direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando 

inspirada na intenção de prejudicar." A jurisprudência é também unânime 

no sentido de que: "Na litigância temerária, a má-fé não se presume, mas 

exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização 

do dano processual a que a condenação cominada na lei visa 

compensar." (STJ, 1ª T, Resp 76.234-RS, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 

24.4.97, deram provimento, v.u., DJU 30.6.97, p.30.890) Sobre a 

configuração do dano moral indenizável, ensina Sílvio de Salvo Venosa: 

"Não é também qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar a 

indenização. Aqui, também é importante o critério objetivo do homem 

médio, o bonus pater familias: não se levará em conta o psiquismo do 

homem excessivamente sensível, que se aborrece com fatos diuturnos da 

via, nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de resistir 

sempre às rudezas do destino. Nesse campo, não há fórmulas seguras 

para auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado sentir em cada caso o pulsar da 

sociedade que o cerca. O sofrimento como contraposição reflexa da 

alegria é uma constante do comportamento humano universal" Na mesma 

linha é o entendimento adotado por Carlos Roberto Gonçalves: "Para evitar 

excessos e abusos, recomenda Sérgio Cavalieri, com razão, que só se 
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deve reputar como dano moral 'a dor, vexame, sofrimento ou humilhação 

que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio 

em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do dia-a-dia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo' (Programa, cit., p. 78)" "O mundo não é perfeito, contratos se 

rompem, entes queridos morrem, pessoas contraem doenças, devendo o 

homem médio estar preparado para suportar a angústia decorrente de tais 

fatos, inerentes à própria condição humana, não havendo que se falar em 

indenização por danos morais em tais circunstâncias ressalvadas 

situações especiais capazes de dar causa a angústia extrema" (Apelação 

Cível nº 0309454-0, RJTAMG 82/112). (grifei) O dano moral é a lesão a um 

interesse não patrimonial, seja em decorrência da ofensa a um bem 

jurídico extrapatrimonial (dano moral direto), ou em função de uma afronta 

a um bem jurídico patrimonial (dano moral indireto). Evidencia-se na dor, 

sofrimento, no abalo psicológico, no constrangimento ou na indignação por 

uma ofensa sofrida, não restando caracterizado pelo simples 

aborrecimento, dissabor, frustração ou desgaste emocional decorrente de 

excessiva sensibilidade ou irritabilidade. No caso em exame a autora da 

ação indenizatória não logrou êxito em provar os alegados danos e culpa 

do requerido, o que acarreta na improcedência do pedido. Ex Positis e de 

tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pleito inicial. 

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes a favor do patrono da requerida, em verba que fixo em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), observando o disposto na parte final do §2º, 

incisos “I” e “IV”, do artigo 85, do CPC. A sucumbência somente será 

exigida, se presentes os requisitos legais, vez que a autora é beneficiária 

da justiça gratuita. Transitada em julgado, ou havendo desistência do 

prazo recursal ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis-MT, 06 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003945-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FILIPE GUEDES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003945-59.2018.8.11.0003 Ação de Revisão de 

Contrato de Financiamento de Veículo com Pedido de Tutela Antecipada 

em Caráter Liminar Requerente: Luiz Filipe Guedes Lima Requerido: Banco 

Bradesco Financiamento S/A Vistos etc. LUIZ FILIPE GUEDES LIMA, 

devidamente qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE REVISÃO DE 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA EM CARÁTER LIMINAR contra BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTO S/A, também qualificado no processo, visando obter a 

revisão de cláusulas abusivas e onerosidade excessiva no contrato 

pactuado entre as partes. O autor aduz ter firmado com o requerido 

contrato de financiamento de veículo, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil 

reais), e com alguns encargos o valor total financiado foi de R$ 19.316,13 

(dezenove mil trezentos e dezesseis reais e treze centavos), para 

pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 727,81 

(setecentos e vinte e sete reais e oitenta e um centavos). Alega que o 

requerido inseriu no instrumento de contrato juros abusivos e ilegais, 

praticando usura e anatocismo, onerando-lhe excessivamente. Argui a 

aplicabilidade do CDC. Requer a revisão da avença. Juntou documentos. A 

instituição financeira apresentou contestação (Id. 13868402). Alega em 

preliminar a impugnação ao valor da causa. Em longas razões, sustenta a 

legalidade das cláusulas do contrato; ausência de onerosidade excessiva; 

do pagamento das taxas e serviços vez que previstos contratualmente. 

Requer a improcedência do pleito inicial. Juntou documentos. Tréplica (Id. 

14259395). Intimadas as especificarem as provas que pretendem 

produzir, o requerido pleiteou pelo julgamento antecipado da lide. O autor 

nada manifestou. Tentativa de conciliação sem êxito (Id. 1987681). 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. 

Julgo o processo no estado em que se encontra. Conheço diretamente do 

pedido, eis que a questão de mérito prescinde da produção de provas, na 

forma do art. 355, I, do CPC. O requerido em preliminar, impugna o valor 

dado à causa. A lide tem por objeto a presente revisão de contrato de 

financiamento de veículo firmado entre as partes, cujo valor total segundo 

entendimento do demandante é de R$ 34.934,88 (trinta e quatro mil 

novecentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos). No caso em 

tela não há nenhum indício de que a estimativa feita pelo requerido seja o 

exato montante a ser revisto. Decorre daí que, nas ações ordinárias onde 

se discute a exigência de encargos exorbitantes, o valor da causa deve 

ser estipulado de acordo com o benefício que a parte busca com a tutela 

jurídica (art. 291, do CPC) e, não se conhecendo o real benefício, 

prevalece o valor de alçada atribuído pelo autor do pedido principal. 

Destarte, considerando que não há como se aquilatar, nesse primeiro 

momento, a repercussão econômica na pretensão do autor, prevalece a 

estimativa feita por ele e não o valor de pretendido pelo réu. Dessa forma 

rejeito a impugnação ofertada. O fim colimado na exordial cinge-se no 

pedido de revisão de cláusulas abusivas e onerosidade excessiva no 

contrato pactuado entre as partes. O contrato firmado na espécie está 

albergado pelo CDC, figurando o requerido como fornecedor e o 

demandante como consumidor, nos termos do artigo 3º, do referido 

Diploma Legal. No presente caso, observa-se que o contrato reveste-se 

de verdadeiro pacto por adesão, no qual as cláusulas não resultam do 

livre entendimento das partes, o que possibilita a pretensa revisão, nos 

termos do artigo 5º, XXXII, da Carta Magna, que estabelece ao Estado o 

dever de promover a proteção efetiva ao consumidor, tratando-se de 

direito e garantia fundamental. Cumpre ao Poder Judiciário intervir nas 

relações contratuais, com fulcro no dispositivo acima mencionado e no 

artigo 6º, V, do CDC, quando se tornem excessivamente onerosas ao 

consumidor, resultando no agravamento substancial das obrigações 

assumidas contratualmente. Vale destacar que, por meio da referida 

revisão, não está a se negar validade ao pacta sunt servanda, mas 

apenas tornando relativo o referido princípio, face à boa-fé contratual, 

proporcionando a defesa do consumidor em caso de pactos abusivos, 

sem que isto enseje insegurança jurídica. É da jurisprudência: 

"EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA RURAL - COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA - CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA - ONEROSIDADE 

EXCESSIVA - EQUILÍBRIO CONTRATUAL - ANULAÇÃO - POSSIBILIDADE. 

As atividades desempenhadas pelos bancos e administradoras de cartão 

de crédito devem ser consideradas como inseridas no conceito de relação 

de consumo, nos termos do art. 3º, §2º, do CDC. O CDC encerra normas 

de ordem pública, que possuem incidência imediata. Verificado o teor 

abusivo de cláusula contratual em detrimento do consumidor, necessária a 

revisão pelo julgador, em busca do equilíbrio contratual. A cláusula 

contratual que autoriza a cobrança da comissão de permanência é 

claramente potestativa e deve ser anulada". TAMG, Ap. 449813-3, 9ª CC, 

Rel. Juiz Hélcio Valentim). A incidência do CDC, norma de ordem pública, 

torna relativa a aplicação do princípio pacta sunt servanda, sem, contudo, 

ofendê-lo. Ressalta-se que é necessária e imperativa a adequação de tal 

princípio aos novos tempos e à hodierna realidade das relações de 

consumo. Além disso, tratando-se de contratos firmados por instituição 

financeira, tal posicionamento é ainda reforçado, pois inexiste a 

comutatividade contratual e a efetiva igualdade das partes. O autor busca 

a revisão dos juros cobrados pela instituição financeira; porém, no que 

tange à limitação dos juros pactuados, o Supremo Tribunal Federal já 

decidiu pela inconstitucionalidade da aplicação imediata do § 3º, do artigo 

192, da Constituição Federal, atribuindo a essa norma o caráter da não 

auto-aplicabilidade, por se tratar de disposição legal dependente de 

regulamentação em lei complementar. A edição da Emenda Constitucional 

20/2003 revogou, entre outros dispositivos, o § 3º do artigo 192 da Carta 

da República. Dessa forma, a discussão sobre sua eficácia imediata 

perdeu significância. Destarte, partindo do princípio que o § 3º do artigo 

192 da CF foi revogado, embora esta magistrada já tenha reiteradamente 

decidido de forma diversa, o STF decidiu pela inconstitucionalidade da 

aplicação do mencionado dispositivo de lei, não podendo, portanto, ser 

considerado nem mesmo para reger relações passadas, sob sua égide. 

Conclui-se daí que, ainda que árduos ao consumidor, prevalecem os juros 

contratados. Além do mais, não é possível a limitação da taxa de juros com 
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base na Lei de Usura, visto que as disposições do Decreto 22.626/33 não 

são aplicáveis às operações de crédito efetuadas por instituições do 

Sistema Financeiro Nacional, de acordo com o enunciado de Súmula 596, 

do Supremo Tribunal Federal: “Súmula 596 – “As disposições do Decreto 

22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos 

cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, 

que integram o Sistema Financeiro Nacional.” Quanto à capitalização de 

juros, conquanto existam julgadores que admitam a possibilidade de 

capitalização, seja anual, semestral ou até mensal, entendo que essa 

prática é vedada de qualquer forma, à exceção daqueles títulos regidos 

por leis especiais, o que não é o caso. Com efeito, o contrato firmado 

entre as partes foi de adesão, não sendo regido por leis especiais que 

permitem a capitalização. Quanto ao tema da capitalização, importa 

consignar que o entendimento prevalecente no Superior Tribunal de 

Justiça era no sentido de que somente seria admitida em casos 

específicos (cédulas de crédito rural, comercial e industrial), previstos em 

lei, conforme enunciado da Súmula 93. Todavia, com a edição da MP nº 

1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o nº 2.170-36/2001, a Segunda 

Seção do Tribunal da Cidadania passou a admitir a capitalização mensal 

nos contratos firmados posteriormente a sua entrada em vigor, desde que 

houvesse previsão contratual expressa. Mas, no preciso caso em exame, 

não se visualiza a incidência da capitalização mensal de juros e, mesmo 

se houvesse a referida capitalização, considerando que o contrato 

firmado está abrangido pelas MP´s alhures mencionada, forçoso seria 

admitir a capitalização mensal. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL – 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – CONTRATO BANCÁRIO 

– CAPITALIAÇÃO MENSAL DOS JUROS – REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA 

– INCIDÊNCIA – SÚMULAS N.05 E 07 DO STJ – DECISÃO MANTIDA EM 

TODOS OS SEUS TERMOS – SUCMUBÊNCIA RECÍPROCA 

–DESPROVIMENTO. 1 – Esta Corte já firmou o entendimento de que, nos 

contratos firmados por instituições financeiras, posteriormente à edição da 

MP 1.923-17/2000, de 31/3/2000, é possível a incidência de capitalização 

mensal dos juros, desde que expressamente pactuada. Portanto, para sua 

cobrança, é necessário estar evidenciado que o contrato fora firmado 

após 31/3/2000 e que o referido encargo tenha sido expressamente 

pactuado. 2 – No caso, não restou demonstrada a previsão contratual 

acerca da capitalização. Ademais, se a instância ordinária não se 

manifestou sobre a existência do pacto, a verificação de tal aspecto nesta 

Corte importaria, necessariamente, no reexame de prova dos termos do 

contrato. Incidência das Súmulas n. 5 e 7/STJ. Precedentes. 3 – Não há 

que se falar em redistribuição do ônus sucumbencial, tendo em vista que a 

decisão restou mantida em todos os seus termos. Irretocável a partilha 

fixada. 4 – Agravo Regimental desprovido.” (AgRg no REsp 763503/RS, 

Rel. Min. Jorge Scartezzini). O demandante, por meio do pedido de revisão, 

rebela-se contra os encargos contratuais, dentre eles a capitalização 

mensal de juros, sendo certo que ele mesmo afirma na sua peça inicial que 

efetuou o pagamento de várias parcelas do contrato. Ora, clarividente 

esta que o requerente aceitou os encargos contratuais cobrados. Logo, 

sua atitude de se rebelar contra os encargos contratuais afronta o 

princípio do "non venire contra factum proprium". Valendo-se dos 

ensinamentos de Pontes de Miranda sobre o mencionado princípio, 

salientou a Min. Nancy Andrighi, no julgamento do REsp nº 605.687/AM, j. 

em 2.6.2005, DJ 20.6.2005, p. 273: "(...) nos termos de princípio invocável 

em nosso sistema jurídico, 'a ninguém é lícito venire contra factum 

proprium, isto é, exercer direito, pretensão ou ação, ou exceção, em 

contradição com o que foi a sua atitude anterior, interpretada 

objetivamente, de acordo com a lei' (cfr. PONTES DE MIRANDA, Tratado de 

direito privado, Campinas: Bookseller, 2000, p. 64). " O principal efeito da 

aplicação desse princípio, no dizer de Paulo Mota Pinto, "será o da inibição 

do exercício de poderes jurídicos ou direitos, em contradição com o 

comportamento anterior" (aut. cit., em artigo sobre a proibição do 

comportamento contraditório (venire contra factum proprium) no direito 

civil, Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra - Volume Comemorativo, 

pág 269 - 322. "Figuras Particulares da Boa Fé objetiva e venire contra 

factum proprium", Luciano de Camargo Penteado, Revista de Direito 

Privado, vol. 27, p. 262.) O entendimento sobre as matérias ventiladas, in 

casu, já se encontra pacificado na jurisprudência e Súmulas junto ao STJ 

e STF, conforme alhures mencionado. Em face dos argumentos acima 

expendidos, vê-se que a taxa de juros pré-fixada entre o mutuante e o 

mutuário é juridicamente perfeita, vez que as entidades financeiras não 

são subordinadas ao limite de juros especificado na Lei da Usura. Ainda 

que se admita inexistir estipulação do Conselho Monetário Nacional quanto 

ao patamar de juros aplicáveis às operações bancárias, na ausência 

desta, ao contrário do que alega a autora, não tem lugar a limitação 

constante da Lei de Usura. É que, conforme salientado, tal limitação não se 

aplica às instituições financeiras. Ademais, a taxa estipulada no contrato 

em comento encontra-se bastante razoável, própria dos financiamentos 

de bens de consumo, não se vislumbrando a abusividade. Com efeito, ao 

disponibilizar determinada quantia pecuniária a seu cliente, a instituição 

financeira está a realizar serviço típico e inerente ao seu ramo negocial, 

sendo lógico admitir-se que, para tal, tem gastos expressivos e, 

obviamente, almeja lucro. Dessarte, a taxa final de juros pactuada com o 

devedor representa a remuneração do capital por este utilizado e leva em 

consideração todo o custo da operação, incluídas as despesas 

operacionais, administrativas e tributárias, além do custo de captação, das 

taxas de risco e do lucro, como já dito. Sobre o tema é o voto do Ministro 

Carlos Alberto Menezes Direito, - citando, inclusive, estudo efetuado por 

Professores da Fundação Getúlio Vargas -, que: "as instituições 

financeiras são responsáveis pela intermediação dos recursos entre os 

poupadores, agentes com recursos momentaneamente ociosos, e os 

tomadores de empréstimos, que utilizam estes recursos seja na aquisição 

de bens de consumo seja na realização de investimentos. O spread 

bancário é a diferença entre a taxa de juros paga ao poupador e a 

cobrada do tomador do empréstimo, constituindo-se, portanto, na 

remuneração do serviço de intermediação. Assim como os preços, os 

juros são obtidos mediante o somatório de diversos componentes do custo 

final do dinheiro, tais como custo de captação, a taxa de risco, custos 

administrativos (pessoal, estabelecimento, material de consumo, etc.) e 

tributário e, finalmente o lucro do banco (...) O spread bancário, na 

verdade, segundo estudos do Banco Central mencionado pelo 

Professores da Fundação Getúlio Vargas, pode ser decomposto em risco 

de inadimplência, equivalente a 15,8%, despesas administrativas a 19,2%, 

impostos indiretos a 8,2%, impostos diretos a 21%, margem do Banco a 

35,7%, sendo que essa margem é ' margem média do setor bancário 

calculada sobre todos os empréstimos'. O raciocínio que desenvolvem 

mostra que também a correlação do prazo do empréstimo com a taxa de 

inadimplência repercute sobre o spread. Assim por exemplo 'em um 

empréstimo mensal o tomador de empréstimo paga um spread de 30% 

caso a taxa de inadimplência seja de 1% dos empréstimos concedidos. Já 

nos empréstimos semanais, esse spread sobe para quase 100%. Os 

valores chegam a 140% no caso de empréstimos mensais com taxa de 

inadimplência de 5% e a 540% nos empréstimos semanais com a mesma 

taxa de inadimplência'. Por outro lado, os custos de captação variam 

conforme a fonte da qual o banco obtém o dinheiro que repassará ao 

mutuário, podendo citar-se, v.g., as cadernetas de poupança, os 

depósitos remunerados dos correntistas e aplicadores e moeda 

estrangeira. Evidentemente, o banco deverá devolver o dinheiro 

devidamente remunerado com o índice contratado ou previsto na lei, 

conforme a espécie. Concluindo, os gastos com pessoal, com o 

estabelecimento - alugado ou não - com o material de consumo (papel, 

equipamentos veículos, material de limpeza, alimentação, etc.) e com os 

impostos e taxas recolhidas às entidades fazendárias igualmente são 

contabilizados para o cálculo da taxa de juros, pois representam o quanto 

se gasta com o suporte físico da instituição. A taxa de risco, por sua vez, 

decorre dos prejuízos que a instituição tem com os devedores que não 

pagam ou demoram excessivamente para quitar as suas dívidas. O 

descumprimento da obrigação por parte destes, obviamente, tem reflexo 

obrigatório no custo do dinheiro emprestado a todos os mutuários, 

sobretudo num período de alto índice de inadimplência, para viabilizar 

possa a instituição remunerar as fontes de custeio pelos índices 

respectivos e pagar as despesas administrativas e tributárias. Finalmente, 

à taxa de juros deve ser acrescido o lucro do banco, sem o qual não 

poderá o mesmo crescer, acumular patrimônio e remunerar os seus 

acionistas." (Trecho do voto no REsp nº 271.214-RS). Não se pode 

acoimar de abusiva determinada taxa de juros somente com base na 

alegada estabilidade econômica do país, olvidando-se dos demais 

aspectos que vigem no sistema financeiro, notadamente a política 

monetária pública. A alegada abusividade somente poderia ser 

reconhecida se evidenciado que a instituição financeira estivesse obtendo 

vantagem absolutamente excessiva e em descompasso com o mercado, 

na época da contratação do mútuo. Não há como reconhecer a 

abusividade necessária à revisão do pacto entabulado entre as partes. 

Assim, prevalece a taxa de juros avençada, até porque, inexistem provas 

que os juros contratados violaram a taxa média de mercado praticada no 
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momento de sua celebração. Neste sentido: "EMENTA: REVISÃO 

CONTRATUAL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CAPITALIZAÇÃO 

MENSAL DE JUROS - VEDAÇÃO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA COBRANÇA - JUROS DE MORA 

ABUSIVOS - LIMITAÇÃO A 1% ANO MÊS - TARIFA DE CADASTRO E 

REGISTRO DE CONTRATO - INSTRUMENTO POSTERIOR A 30/04/08 - 

RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. I - As taxas de juros, nos contratos 

bancários em geral, ficam subordinadas apenas à vontade das partes, 

expressa no instrumento contratual, bem como às regras de mercado, 

restringindo-se as hipóteses de limitação àquelas sujeitas à aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor em que seja patente a abusividade do 

percentual de juros contratado. II - Embora controvertida a matéria, 

entendo pela prevalência da vedação à capitalização mensal de juros em 

contratos bancários, à exceção das cédulas de crédito, considerando o 

resultado do julgamento do incidente de inconstitucionalidade nº 

1.0707.05.100807-6/003, por esta Corte de Justiça. III - O Superior Tribunal 

de Justiça editou a Súmula de nº472, consignando que a cobrança de 

comissão de permanência exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, 

moratórios e da multa contratual, e seu valor não pode ultrapassar a soma 

dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato. A 

fixação de juros de mora superiores a 1% ao mês é abusiva e o encargo 

deve ser limitado a esse patamar. IV - Segundo o entendimento adotado 

pelo STJ, no julgamento do REsp 125.1331/RS, selecionado como 

representativo da controvérsia, a partir de 30/04/08, é ilegítima a cobrança 

Tarifa de Registro de Contrato, sendo válida, contudo, a Tarifa de 

Cadastro, pactuada no inicio da relação e em valor não abusivo. V - A 

restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, prevista no 

art.42 parágrafo único, do CDC, aplica-se aos casos em que evidenciado 

pagamento efetuado em decorrência de má-fé do credor, o que não 

ocorre na hipótese de quitação de parcelas contratuais, cuja cobrança 

decorre de prévia e, até então, válida pactuação, quando a devolução 

deve ocorrer de forma simples.V.V EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - 

REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO - COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA - LIMITAÇÃO À SOMA DOS ENCARGOS 

REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS PACTUADOS.- Conforme o Enunciado 

de Súmula nº. 472, do STJ, é permitida a cobrança da comissão de 

permanência, cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos 

remuneratórios e moratórios previstos no Contrato. APELAÇÃO CÍVEL Nº 

1.0024.13.429792-8/002 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - 

APELANTE(S): BANCO ITAUCARD S/A - APELADO(A)(S): RAFAEL DE 

JESUS RIBEIRO." Não há, portanto, como modificar a taxa contratualmente 

ajustada. No que concerne à previsão de incidência de comissão de 

permanência, do precedente do Superior Tribunal de Justiça, colhe-se do 

voto condutor da lavra do Min. Carlos Alberto Meneses Direito que: "No 

que concerne ao período da inadimplência, o certo é que do ponto de vista 

econômico, como já vimos, o percentual de inadimplência dos tomadores 

tem impacto substancial na cobrança da taxa de juros. ... No Brasil, a taxa 

de inadimplência é cobrada sob a rubrica 'comissão de permanência'. A 

comissão de permanência, por sua vez, não é ilegal, sendo certo que, 

conforme já decidido e pacificado nesta Corte, tem finalidade semelhante, 

precipuamente, à da correção monetária, qual seja atualizar o valor da 

dívida, a contar de seu vencimento. Foi criada antes da correção 

monetária, sendo facultada, com base na Lei nº 4.595/64 e na Resolução 

nº 1.129/86 - BACEN, a sua cobrança pelas instituições financeiras por 

dia de atraso no pagamento do débito. Observe-se o que disse o Senhor 

Ministro Eduardo Ribeiro, no REsp nº 4.443/SP, julgado em 09/10/90 (RSTJ 

33/249-253), sobre a função da comissão de permanência, verbis: 

'Cumpre ter-se em mente que a comissão de permanência foi instituída 

quando inexistia previsão legal de correção monetária. Visava a 

compensar a desvalorização da moeda e também remunerar o banco 

mutuante. Sobrevindo a Lei 6.899/81, a primeira função do acessório em 

exame deixou de justificar-se, não se podendo admitir que se cumulasse 

com a correção monetária, então instituída'.". À luz da orientação acima, 

há que se admitir que não há obstáculo em permitir que a comissão de 

permanência varie segundo as taxas do mercado do dia de pagamento, 

haja vista que não são as entidades financeiras que as fixam, mas, sim, o 

Conselho Monetário Nacional. Malgrado tenha decidido no sentido de 

caracterizar como ilícita a cláusula, vejo que a tese não mais encontra 

respaldo na jurisprudência dominante sobre o tema no aludido Tribunal: "... 

a própria Resolução nº 1.129/86, do Banco Central do Brasil, no item I, 

estabelece que a comissão de permanência será calculada as mesmas 

taxas pactuadas no contrato original ou à taxa de mercado do dia do 

pagamento. Não há aí potestatividade, já que as taxas de mercado não 

são fixadas pelo próprio credor, mas, sim, definidas pelo próprio mercado 

ante as oscilações econômico-financeiras, estas fiscalizadas pelo 

Governo que, como sói acontecer, intervém para sanar distorções 

indesejáveis. Por outro lado, após o vencimento do contrato, a cobrança 

da comissão de permanência subordinada a mesma taxa de juros prevista 

neste não mais se justifica, presente que a realidade econômica desse 

período poderá não mais ser a mesma da época em que celebrado o 

contrato. Nesse caso, a cobrança da comissão de permanência 

considerando a taxa média do mercado, no período da inadimplência, 

apresenta-se, a meu sentir, como melhor solução. Apenas, observe-se, a 

taxa média a ser adotada por força desta decisão não pode ser superior à 

taxa de juros previamente pactuada, na eventualidade, diante de 

circunstâncias econômicas anormais, de ser ela superior. É que a 

pretensão do banco recorrente resume-se na confirmação da 'legalidade 

dos encargos financeiros livremente pactuados' (fls. 292), sendo as taxas 

do contrato, portanto, o limite para esta decisão, que não pode ultrapassar 

o pedido". Assim, flagrante a inexistência de cláusulas abusivas em 

relação ao contrato, objeto da presente demanda. Vê-se pelo instrumento 

de contrato (Id. 13416306) que as taxas administrativas cobradas por 

ocasião da assinatura do contrato encontram-se ali especificadas, sendo 

certo que houve a concordância expressa do demandante. No que 

concerne à cobrança de taxas pela demandada, é preciso consignar que 

houve decisão recente do e. STJ referente à cobrança de encargos 

contratuais, por meio dos REsp. nºs. 1.251.331 e 1.255.573, ambos de 

relatoria da Min. Maria Isabel Gallotti. Tais julgamentos ocorreram no dia 28 

de agosto de 2013, tendo a Segunda Seção daquela Corte fixado as teses 

que devem orientar as instâncias ordinárias da Justiça brasileira no que se 

refere às cobranças da tarifa de abertura de crédito (TAC), da tarifa de 

emissão de carnê ou boleto (TEC), além da tarifa de cadastro, bem assim, 

ao financiamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito 

(IOF). Eis a ementa do primeiro julgado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA 

DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. 

JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS 

REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA 

ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA 

PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. 

MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO 

SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. (...) 1. "A 

capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada 

de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de 

juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a 

cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp973.827/RS, 

julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 

24.9.2012). 2. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida 

pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário 

Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços 

bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas 

expedidas pelo CMN. 3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a 

orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições 

financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a 

regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela 

prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a 

norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados 

e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos 

voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela 

instituição." 4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 

30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas 

físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma 

padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 5. A Tarifa de 

Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não 

foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos 

normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua 

pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 6. A cobrança de tais 

tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos 

celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado 

caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado 

e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a 

conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 7. 

Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o 

serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, 
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base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e 

informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da 

abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de 

operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser 

cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 

3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 8. É lícito 

aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações 

Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo 

principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 9. Teses para 

os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários 

celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) 

era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de 

emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato 

gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª 

Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a 

cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou 

limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora 

expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo 

legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de 

Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato 

gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada 

em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente 

pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a 

instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o 

pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) 

por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos 

mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial parcialmente provido. 

(Recurso Especial nº. 1.251.331 - RS (2011/0096435-4), Relatora: Min. 

Maria Isabel Gallotti). No caso sub judice, o contrato celebrado entre as 

partes previu, expressamente, a cobrança das taxas e serviços, 

conforme alhures mencionados. Dessa forma, não se mostra indevida a 

incidência destas tarifas, vez que expressamente contratadas. Ex positis, 

e de tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente o pedido 

formulado na inicial. Condeno o autor ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono do 

demandado, em verba que fixo em R$ 2.000,00, nos termos do artigo 85, § 

8º, do CPC. A sucumbência somente será devida se presentes os 

requisitos legais, vez que o autor faz jus ao beneficio da assistência 

judiciária gratuita, que ora defiro. Transitada em julgado ou havendo 

desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 06 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1001937-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA FELIZARTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOYOTA DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FARINHA GOULART OAB - MT110851-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1001937-75.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1.0 – DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RODOBENS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE 

VEÍCULOS LTDA, qualificado nos autos, ingressou com EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO em fase da decisão constante no Id. 18927029, legando a 

existência de contradição e erro material no decisum. De conformidade 

com o disposto no art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração 

quando a decisão contiver obscuridade, contradição, omissão ou erro 

material. Assim, se depreende que o recurso aviado não se amolda a 

nenhuma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, que condicionam sua 

oposição à verificação concreta de obscuridade, contradição ou omissão 

de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Órgão Judicante. Por isso 

mesmo, não se presta o recurso de embargos de declaração para a 

rediscussão da questão, com base no inconformismo da parte com a 

solução adotada, porque esta espécie recursal destina-se apenas a 

integrar a prestação jurisdicional, retirando do julgado, eventuais vícios de 

omissão, de obscuridade, de contradição ou erro material (artigo 1.022, do 

CPC). Vê-se que a decisão atacada apreciou toda a matéria submetida a 

julgamento, não estando compelido a adotar, como fundamentos, os 

argumentos expendidos pelo ora embargante. Outro não é o entendimento 

da jurisprudência: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE 

OMISSÃO - REEXAME DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. A interposição de 

embargos de declaração se encontra vinculada à existência de 

obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme art. 1.022, do 

novo CPC (Lei 13.105/2015). Ausente qualquer das hipóteses previstas no 

referido artigo, incabível a utilização dos embargos de declaração para o 

reexame de matéria já apreciada e decidida, ainda que sob o eventual 

pretexto de prequestionamento. (TJ-MG - ED: 10024097399570003 MG, 

Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 31/03/2016, 

Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2016)” 

Destarte, à míngua de demonstração dos pressupostos estampados no 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em verdade, o presente recurso 

revela apenas o inconformismo do embargante com a decisão proferida, 

visando rediscutir questões claramente decididas. Não há nos pontos 

delimitados pelo embargante qualquer esclarecimento a ser prestado nesta 

oportunidade, pelo que não se admitem, por serem impróprios, embargos 

declaratórios que, ao invés de reclamarem o deslinde de contradição, o 

preenchimento de omissão, ou explicação de parte obscura ou ambígua do 

julgado, na verdade pretendem rediscutir questões que nele ficaram 

devidamente decididas, para modificá-las em sua essência ou substância. 

A postura adotada pela recorrente, ao opor embargos declaratórios de 

cujos termos não se extrai qualquer razão voltada ao aperfeiçoamento da 

prestação jurisdicional. Com relação a alegação de erro material, vez que 

foi expedido carta de citação para a requerida, todavia foi endereçado 

para RODOBENS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, não merece 

prosperar vez que já foi expedido carta de citação no endereço correto 

conforme (Id. 20685775). Logo, verificado que o presente recurso se 

restringe a criticar o entendimento firmado pela julgadora, sem a indicação 

assimilável de defeito previsto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, 

não há o que se declarar em suprimento da motivação e da parte 

dispositiva do julgado, restando evidenciada a utilização abusiva dos 

embargos de declaração, a ensejar a condenação do embargante ao 

pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do § 2º, do art. 1.026, do Código de Processo Civil. Ex 

positis, por não vislumbrar qualquer omissão ou contradição a ser sanada, 

rejeito os embargos de declaração interpostos. Mantenho a decisão em 

todos os seus termos e fundamentos. 2.0 – DA MANIFESTAÇÃO NO ID. 

21383319. Considerando a manifestação do perito anteriormente nomeado 

(Id. 21383319, determino seja oficiado ao Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia do Mato Grosso – CREA/MT, na pessoa do 

representante legal, para que encaminhe a este Juízo relação de 

engenheiros mecânicos aptos a realizarem perícia técnica, inclusive 

àqueles que exerçam munus público, isto no prazo de 20 (vinte) dias. 

Intime. Rondonópolis-MT, 06 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004734-92.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA RAMALHO NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCILENE RAMALHO NEVES OAB - 495.775.731-34 (REPRESENTANTE)

WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA OAB - MT0018256A 

(ADVOGADO(A))

RAMON CESAR DA FONSECA OAB - MT0019346A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANORAMA IMOBILIARIA LTDA - ME (REU)

Outros Interessados:

ADAILTON NOGUEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

CESAR SÉRGIO GARCIA DE ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSÉ MARCOS ALVES (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1004734-92.2017.8.11.0003 Vistos etc. ESPÓLIO DE 

HELENA RAMALHO NEVES REPRESENTADA POR MARCILENE RAMALHO 

NEVES, qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE USUCAPIÃO que 

move em face de PANORAMA IMOBILIÁRIA LTDA, também qualificada no 

processo. A representante do espólio foi intimada por carta com AR e na 

pessoa do advogado, legalmente constituído nos autos, para promover o 

regular andamento do feito, porém quedou-se inerte (Id. 25137573) 
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Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. 

A hipótese é de extinção do processo ante o cristalino desinteresse da 

requerente em promover os atos necessários para o regular andamento 

do feito. In casu, visível é a falta de interesse da parte autora em atender a 

determinação judicial, haja vista que deixou de dar o impulso necessário 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, apesar de intimado 

pessoalmente para tal finalidade. Ex positis, considerando a inércia do 

requerente que não promoveu os atos necessários para o 

prosseguimento da demandada, abandonando a causa, julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, inciso III do CPC. Deixo de condenar 

a demandante ao pagamento das custas processuais, vez que comprova 

é beneficiária da justiça gratuita. Deixo de arbitrar verba honorária uma 

vez que a angularização processual não se aperfeiçoou. Com o trânsito 

em julgado ou desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 06 de fevereiro de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002799-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROVALDO MIRANDA DE MATOS OAB - MT21751-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA APARECIDA CAMPOS (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002799-80.2018.8.11.0003 Ação de Indenização 

por Danos Morais Requerente: Maria Lúcia Pereira Requerida: Fátima 

Aparecida Campos Vistos etc. MARIA LÚCIA PEREIRA, qualificada nos 

autos, ingressou com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

contra FÁTIMA APARECIDA CAMPOS, também qualificada no processo, 

visando o ressarcimento dos danos descritos na inicial. A autora aduz que 

manteve união estável com Carlito dos Santos Mariano por cerca de 13 

(treze) anos, sendo que da relação tiveram dois filhos. Alega que no ano 

de 2013, o casal mudou-se para o estado de São Paulo a trabalho, quando 

foi descoberto por ela, autora, o relacionamento extraconjugal de seu 

cônjuge e a requerida. Diz que em razão do adultério, mudou-se para esta 

cidade, passando a receber ligações da demandada, a qual lhe proferia 

palavras de baixo calão. Argui que a ré publicou ofensas a sua honra e 

imagem em comentários na rede social Facebook. Sustenta que exerce a 

profissão de cabelereira, a qual faz uso das redes sociais para 

divulgação de seu trabalho, sendo prejudicada com as publicações da 

requerida. Que passou por situações constrangedoras e humilhantes, 

motivando-a a ingressar contra a demandado para ver-se ressarcida dos 

danos sofridos. Pede a procedência da demanda. Juntou documentos. 

Liminar indeferida (Id. 14824408). Citada, a requerida não apresentou 

defesa, sendo decretada sua revelia (Id. 19980198). Intimada a 

especificar provas, as partes quedaram-se inertes (Id. 22884907). 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. 

Julgo o processo no estado em que se encontra. Conheço diretamente do 

pedido, eis que a questão de mérito prescinde da produção de provas, na 

forma do art. 355, I e II, do CPC. Observa-se que a requerida não 

apresentou defesa, embora citada, razão pela qual foi decreto sua revelia. 

Na forma do artigo 344 do Código de Processo Civil, “se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor”. Por certo, se é ônus da parte 

autora afirmar, é da parte ré responder, formando-se então a 

controvérsia, restam incontroversos os fatos alegados pela autora e não 

impugnados pela ré. Daí a presunção, que decorre da revelia, de 

veracidade dos fatos alegados na inicial. Isso não implica, entretanto, no 

impedimento do Julgador examinar os fatos, podendo, inclusive, determinar 

a realização de provas. É que, em entendimento assente na doutrina e 

jurisprudência, a revelia conduz a presunção relativa de veracidade. 

Nesse sentido, destaca-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves , 

verbis: “A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, 

certamente o efeito mais importante da revelia, é meramente relativa, 

podendo ser afastada no caso concreto – em especial, mas não 

exclusivamente – nas hipóteses previstas expressamente pelo art. 345 do 

Novo CPC. Ao afirmar que a presunção de veracidade é relativa, é 

importante notar que o seu afastamento no caso concreto não permite ao 

juiz a conclusão de que a alegação de fato não é verdadeira. Não sendo 

reputados verdadeiros os fatos discutidos no caso concreto, o autor 

continua com o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, sendo 

concedido a ele o prazo de 15 dias para especificação de provas (art. 348 

do Novo CPC). (...) Nessa nova hipótese de afastamento do principal efeito 

da revelia, a prova constante dos autos só pode ser aquela produzida 

pelo autor com a petição inicial (prova pré-constituída), porque, se o juiz 

entender que o efeito se opera, julgará antecipadamente o mérito da ação. 

(...)”. É relativo, pois, o efeito material da revelia, podendo o Julgador, 

diante do sistema processual do livre convencimento motivado, examinar e 

avaliar os fatos, sendo-lhe lícito, inclusive, com base nos fatos alegados 

pelo próprio demandante, julgar a causa em seu desfavor. Observa-se 

que a demanda versa sobre pedido de reparação de danos, em razão das 

alegadas ofensas desferidas pela requerida. No caso em exame, 

constata-se que a conduta praticada pela demandada não dá guarida à 

pretensão formulada pela requerente, na medida em que, diante dos 

elementos de convicção existentes no processo, nenhum ilícito foi 

praticado. Para obtenção de reparação de dano, seja ele moral ou material, 

necessário se faz prova suficiente do efetivo dano sofrido e do nexo 

causal. Leciona Washington de Barros Monteiro: "o pressuposto da 

reparação do dano, em face a nossa lei civil, é, portanto, a prática de um 

ato ilícito. Todo ato ilícito gera para o seu autor a obrigação de ressarcir o 

dano causado. Responsável pela reparação é, pois, todo aquele que por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, haja causado um 

prejuízo a terceiro. Se é preceito que ninguém deve causar lesão a 

outrem, a menor falta a mínima desatenção, desde que danosa, obriga o 

agente a indenizar os prejuízos conseqüentes ao seu ato". “Curso de 

Direito Civil - Direito das Obrigações”, vol. 2, Saraiva, pág. 398) Os 

pressupostos da responsabilidade civil nascem da culpa e do nexo 

causal. In casu não há provas da ação determinante da culpa. A relação 

de causalidade entre a conduta do requerido e o resultado advindo não 

restou provado, visto que a autora não logrou êxito em demonstrar sua 

versão para a dinâmica dos fatos. No caso, analisando as postagens 

trazidas no Id. 12775330, Id. 12775336, Id. 12775374 e Id. 12775349, 

vê-se que a requerida fez diversas postagens e comentários em sua rede 

social, no entanto não há demonstração de que as referidas publicações 

expõe a autora as situação constrangedoras ou abale a sua imagem, 

nome ou honra, até porque não há menção do nome da requerente em 

nenhuma publicação. Para que tenha êxito na demanda, cumpre à autora 

fazer prova do efetivo dano, e que para ele não contribuiu. No caso, 

ausente demonstração da difamação supostamente praticada pela 

requerida contra a pessoa da autora. Ainda, intimada para especificação 

de provas, a autora quedou-se inerte. O dano, tão invocado nos Tribunais 

brasileiros, reveste uma característica invulgar, uma espécie de roupagem 

que o identifica pela subjetividade. Por isso mesmo é que se o afere pela 

natureza do evento que lhe haverá de dar causa; do evento cuja 

ocorrência traga, em si mesmo, uma carga ofensiva à honra, à boa fama, 

à dignidade, ao conceito social e ao bom nome da pessoa alvejada. E o 

fato é, em si, danoso quando provoca desconforto moral, constrangimento 

pessoal, tristeza ou depressão profunda, mágoa, amargura, 

intranqüilidade. A pretensão indenizatória exige da autora a prova 

necessária da culpa e do nexo causal entre o fato lesivo e o dano. Ao 

causador do evento incumbe provar a ocorrência de caso fortuito, força 

maior ou culpa exclusiva da vítima, a fim de eximir-se da responsabilidade. 

No caso sub judice, a requerente não fez prova do fato lesivo, bem como, 

não demonstrou que o dano se deu em razão de ilícita conduta do réu. A 

autora pede reparação indenizatória, argumentando o seguinte: (fls. 05), 

“(...) Tal situação tem ocasionado sofrimento, constrangimento, dor moral à 

requerente. Diante da falaciosa acusação e ampla exposição, sendo 

extremamente prejudicial e desabonadora á sua imagem junto a família e 

seus amigos e vizinhos, pois a autora é sitiante e vive de seu sustento e 

honestidade, mas agora sua imagem está denegrida injustamente por ato 

ilícito cometido pelo réu, que de forma injusta e ilícita divulga falsa imagem 

da autora...”. Por danos morais, entendeu o Supremo Tribunal Federal: 

"Não se trata de pecunia doloris ou prectium doloris, que não se pode 

avaliar e pagar, mas satisfação de ordem moral, que não ressarci 

prejuízos e danos e abalos irressarcíveis, mas representa a consagração 

e o reconhecimento, pelo direito, do valor e importância desse bem, que se 

deve proteger tanto quanto, senão mais do que os bens materiais e 

interesses que a lei protege. A esses elementos de ordem moral e social - 

porque suporta a própria estrutura social - não deve estar alheio o juízo, 

ponderando-os serena e convictamente e valorizando-os moderadamente 

com o prudente arbítrio do bom varão" (RTJ 108/294). (grifei). A dor moral, 
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passível de indenização, ancora-se naquela que resulta em efetivo 

prejuízo jurídico, sendo imprudente, insensato, injusto, impor reparação de 

ordem moral em razão de sentimentos de “desespero”, “raiva”, “angústia”. 

Esses estados do espírito não são indenizáveis, pois, se admitida a 

pretensa indenização, em razão desses infortúnios, também teríamos que 

premiar com verba indenizatória todos àquele que angustiam-se na fila de 

supermercados, cinemas, hospitais, presídios, etc. Na situação em exame 

a demandante pretende obter a reparação do dano causado à sua 

imagem, boa fama, moral, dignidade e honra. Até mesmo a alegação de 

danos a sua imagem não restou demonstrada, pois, nenhuma prova foi 

produzida. Ademais, a comprovação dos fatos era incumbência da autora, 

nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Referido 

artigo determina que compete a requerente a prova relativa ao fato 

constitutivo de seu direito. No tocante ao ônus da prova, têm decidido os 

julgadores pátrios: RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÃO FÍSICA E 

VERBAL. ÔNUS PROVA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. Caso em que 

o autor alega ter sofrido agressões físicas e verbais por parte do réu. Da 

análise dos autos se percebe que tal fato não restou demonstrado, ônus 

que tocava ao requerente, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015. 

Sentença de improcedência mantida. NEGARAM PROVIMENTO À 

APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70072900434, Décima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, 

Julgado em 25/05/2017). Desta forma, ausente qualquer comprovação 

acerca dos fatos narrados na inicial, não visualiza-se outra alternativa se 

não a improcedência da demanda. Ex Positis, e de tudo mais que dos 

autos consta, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais. Condeno a 

autora ao pagamento das custas processuais, que somente será exigida 

se presentes os requisitos legais, vez que a demandante faz jus ao 

beneficio da assistência judiciária gratuita. Sem verba honorária vez que a 

angularização processual não se aperfeiçoou. Transitado em julgado, ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 06 

de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015685-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMAILLI ALVES DE SOUZA MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1015685-77.2019.8.11.0003 Vistos etc. 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, qualificada 

nos autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de 

JAMAILLI ALVES DE SOUZA MARQUES, também qualificada no processo. 

A requerente foi intimada para emendar a inicial, para efetuar o 

recolhimento das custas e taxas judiciárias, no entanto, quedou-se inerte, 

pleiteando pela desistência da ação com sua consequente extinção (Id. 

27685306). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. 

Observa-se dos autos, que a citação do demandado não foi realizada. 

Assim, é possível ao autor desistir do pedido, sem prévia anuência da 

parte ex adversa, eis que não citado para integrar a lide. Ex positis, 

homologo a desistência apresentada pela requerente, para os fins do art. 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo extinta a 

presente ação nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo 

Civil. Condeno a demandante ao pagamento das custas processuais. 

Deixo de condená-lo ao pagamento dos honorários advocatícios, em face 

da angularização processual não se aperfeiçoou. Deixo de determinar a 

baixa da restrição, vez que não houve determinação para tal finalidade. À 

contadoria judicial para apuração do valor das custas com posterior 

intimação do autor para recolhimento em 05 (cinco) dias. Transitada em 

julgado ou havendo a desistência do prazo recursal pelo litigante, sem o 

pagamento das custas, providencie a Sra. Gestora os atos necessários 

para o apontamento do crédito no cartório de protesto de títulos desta 

Comarca. Após, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis - MT, 06 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001090-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER SANTOS SILVA SANTIAGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1001090-44.2017.8.11.0003 Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito e Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos 

Morais Requerente: Vagner Santos Silva Santiago Requerido: Banco 

Losango S/A Vistos etc. VAGNER SANTOS SILVA SANTIAGO, qualificado 

nos autos, ingressou com AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO E INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS contra BANCO LOSANGO S/A, também qualificado no 

processo, visando obter a declaração de inexistência do débito objeto da 

lide, bem como de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

reparação dos danos descritos na inicial. O autor aduz que ao tentar 

realizar compra no comércio local, teve o pedido negado por estar com o 

nome negativado em razão de apontamento da parte requerida. Alega que 

nunca efetuou qualquer tipo de transação financeira com a ré. Ainda 

assim, tal fato não impediu a restrição do seu nome no rol dos 

inadimplentes, por suposta dívida referente ao contrato nº 

003020039292451H, no valor de R$ 349,24 (trezentos e quarenta e nove 

reais e vinte e quatro centavos). Sustenta ausência de justo motivo para a 

cobrança do débito, eis que inexistente; e a dimensão do dano sofrido. 

Requer a procedência da reparação indenizatória. Juntou documentos. O 

pedido de antecipação de tutela foi deferido (Id. 4934663). O réu 

apresentou defesa sob o Id. 9039634. Sustenta que os procedimentos 

adotados estão isentos de ilicitude e que agiu no exercício regular do 

direito. Em longas razões, assevera a inexistência do dano, porquanto não 

praticou ato ilícito. Aduz que o autor litiga de má-fé, uma vez que o 

contrato firmado entre as partes é válido e regular. Pugna pela 

improcedência do pedido inicial. Juntou documentos. Tréplica sob o Num. 

9611159. Intimados a se manifestarem sobre as provas que ainda 

pretendiam produzir, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da 

lide. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. 

DECIDO. Julgo o processo no estado em que se encontra. Conheço 

diretamente do pedido uma vez que a questão é unicamente de direito e 

prescinde da produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil. Ademais, o entendimento 

jurisprudencial uníssono neste sentido: "Presentes as condições que 

ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera 

faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., REsp 2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de 

Figueiredo). "Nosso Direito Processual autoriza o julgamento antecipado da 

lide, quando não houver necessidade de prova - vale dizer - quando já se 

encontrarem nos autos todos os elementos necessários ao seguro 

entendimento da controvérsia" (STJ, REsp. 38.931-3). Moacir Amaral 

Santos (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São 

Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a prova tem por finalidade convencer o 

juiz quanto à existência ou inexistência dos fatos sobre que versa a lide". 

"A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar 

evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique 

cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do magistrado" (RTJ 115/789). Impende destacar, ainda, que a produção 

probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do 

contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao 

julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em 

infindáveis diligências inúteis. O objeto da lide cinge-se no ressarcimento 

dos danos descritos na inicial, ao argumento de inexistência de relação 

jurídica entre as partes. A reparabilidade ou ressarcibilidade do dano moral 

é pacífica na doutrina e na jurisprudência, mormente após o advento da 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 05.10.88 (art. 5º, incisos V e X), estando 

hoje sumulada sob o nº 37, pelo STJ. Como observa Aguiar Dias, citado 

pelo Des. Oscar Gomes Nunes do TARS: "a reparação do dano moral é 
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hoje admitida em quase todos os países civilizados. A seu favor e com o 

prestígio de sua autoridade pronunciaram-se os irmãos Mazeaud, 

afirmando que não é possível, em sociedade avançada como a nossa, 

tolerar o contra-senso de mandar reparar o menor dano patrimonial e 

deixar sem reparação o dano moral."[1] Importante ter-se sempre em vista 

a impossibilidade de se atribuir equivalente pecuniário a bem jurídico da 

grandeza dos que integram o patrimônio moral, operação que resultaria em 

degradação daquilo que se visa a proteger.[2] Caio Mário, apagando da 

ressarcibilidade do dano moral a influência da indenização, na acepção 

tradicional, entende que há de preponderar: "um jogo duplo de noções: a- 

de um lado, a idéia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a 

esfera jurídica alheia (...); b- de outro lado, proporcionar à vítima uma 

compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma 

soma que não é o pretium doloris, porém uma ensancha de reparação da 

afronta..."[3] E acrescenta: "na ausência de um padrão ou de uma 

contraprestação que dê o correspectivo da mágoa, o que prevalece é o 

critério de atribuir ao juiz o arbitramento da indenização..."[4] Os 

pressupostos da obrigação de indenizar, seja relativamente ao dano 

contratual, seja relativamente ao dano extracontratual, são, no dizer de 

Antônio Lindbergh C. Montenegro: "a- o dano, também denominado 

prejuízo; b- o ato ilícito ou o risco, segundo a lei exija ou não a culpa do 

agente; c- um nexo de causalidade entre tais elementos. Comprovada a 

existência desses requisitos em um dado caso, surge um vínculo de direito 

por força do qual o prejudicado assume a posição de credor e o ofensor a 

de devedor, em outras palavras, a responsabilidade civil"[5] No caso dos 

autos, restou incontroverso que a instituição financeira requerida 

inscreveu o nome do demandante em cadastros de inadimplentes, em 

razão de débitos oriundos de contrato que o autor alega desconhecer. 

Nas ações declaratórias negativas, em que a parte autora alega a 

inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização do 

negócio que deu ensejo à dívida, uma vez que é totalmente impossível ao 

demandante fazer prova de fato negativo. O ônus da prova do fato 

constitutivo in casu não pode ser atribuído ao autor, já que a causa de 

pedir é justamente não haver o fato constitutivo. Assim, nas declaratórias 

negativas ao réu é que se incumbe provar a existência da relação jurídica, 

vez que somente esta possui tal elemento probatório, porém a requerida 

permaneceu inerte. Assim, diante da alegação de fraude suscitada pelo 

autor, caberia à demandada demonstrar o contrário, porém ela se limita a 

alegar a regularidade da contratação sem nada comprovar além de telas 

de arquivos unilaterais, até porque, diante da negativa do demandante, 

quem tem o ônus de demonstrar a existência do débito e o não pagamento 

é a ré, vez que somente esta possui tal elemento probatório. E nem se 

argumente que seria do requerente o ônus da prova da inexistência de 

relação jurídica entre ela e a requerida. Afinal, seria impossível comprovar 

inexistência da prestação dos serviços que deram origem à negativação 

do nome, eis que se trata de prova de fato negativo, cuja impossibilidade 

de realização faz com que seja comumente chamada de "prova diabólica". 

A propósito: APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA 

AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE 

PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA 

SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO – 

MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS 

JUROS – EVENTO DANOSO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DA OPERADORA 

DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO. O “print” de tela 

sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da 

relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em 

questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova 

unilateral. É fato gerador de danos morais , que decorrem do próprio fato ( 

dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais 

deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições 

das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do 

dano moral , que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a 

conduta abusiva. O início dos juros de mora em condenação por danos 

morais , advindos de relação extracontratual, será a partir do evento 

danoso (Súmula nº 54/STJ). Com o provimento do recurso e com o 

trabalho adicional apresentado pelo advogado, é o caso de majoração da 

verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC. (TJMT - N.U 

0007778-36.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019) 

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO 

JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE 

DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – 

DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE 

NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – 

RECURSO DESPROVIDO. Se a parte autora alega não ter celebrado 

contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar 

a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição 

financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, que 

é pessoa indígena e idosa, torna-se inexistente o débito efetivado no 

benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição em dobro 

(art. 42, CDC) e configura ato ilícito passível de reparação. O valor 

arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias 

do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral , que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (TJMT - 

N.U 0000824-44.2017.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019) 

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

LUCROS CESSANTES - - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE 

QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE 

IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO EXCESSIVO - ADEQUAÇÃO 

NECESSÁRIA - LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE PROVA DAQUILO 

QUE A PARTE DEIXOU DE GANHAR - RECURSO DOS AUTORES NÃO 

PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. Nas ações declaratórias 

negativas de dívida, cabe ao réu provar a legitimidade da cobrança (art. 

373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o 

débito lançado sem que fosse demonstrada a sua licitude, e a inscrição 

em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, 

sendo presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a 

produção de prova, mesmo se tratando de pessoa jurídica . Se o montante 

indenizatório fixado supera o que tem estabelecido este Tribunal, deve ser 

reduzido. Não comprovado o quanto deixou de ganhar por culpa do réu, é 

descabida a condenação em lucros cessantes. (TJMT - N.U 

0003611-35.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019) 

Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: "Com a ação 

declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um 

direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e 

apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. 

Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a 

posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato jurídico 

colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação 

declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus 

de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial."[6] Ante a ausência de 

prova de prestação do serviço e sua contratação, fica claro que a 

cobrança feita pela demandada, que motivou a negativação do nome do 

autor, é indevida, por se referir a produto/serviço não contratado. Assim, 

não é aplicável ao caso em análise a hipótese do art. 14, § 3º, II do CDC, 

que reza: "Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. (...) § 3º - o fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: (...) II - a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro." Nesse sentido, sendo inviável ao postulante produzir 

prova negativa, no sentido de que jamais contratou com a demandada, 

tenho que esta última deve responder civilmente pelos riscos do negócio e 

por ser negligente. Não há dúvida, portanto, que a ré agiu com negligência, 

ao enviar os dados do autor aos cadastros restritivos de crédito, em 

função de débitos oriundos da contração de serviços em seu nome, a sua 

revelia. Evidencia-se, no caso em tela o dano moral, pois este decorre 
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simplesmente da inscrição injusta do nome do autor nos cadastros de 

inadimplentes, independentemente de lhe ter sido negada a concessão de 

crédito ou a conclusão de negócios. Cumpre chamar a atenção para o fato 

de que, sempre que se oferece a alguém um meio de proteção mais 

efetivo de seus direitos, o beneficiário deve utilizá-lo com responsabilidade 

e lealdade, sob pena de se tornar infrator da lei, com nítida inversão das 

posições jurídicas anteriormente ocupadas pelas partes. Assim, se foi 

permitida a criação dos cadastros restritivos, como forma de proteção dos 

credores, frente aos inadimplentes contumazes, os beneficiários do 

sistema (isto é, os credores) devem ser diligentes em grau máximo, 

atuando com maior cautela, de forma a impedir qualquer inscrição 

equivocada, o que não foi feito pela demandada. A boa-fé objetiva é 

princípio basilar de nosso ordenamento jurídico, que impõe às partes de 

qualquer relação jurídica agirem, umas em relação às outras, com total 

transparência, lealdade e respeito, fazendo jus à confiança que nelas foi 

depositada. Por outro lado, não há que se falar em fato de terceiro, para 

excluir a culpa da requerida, vez, para eximir-se de qualquer 

responsabilidade, rompendo o nexo causal, são necessárias as 

características semelhantes ao caso fortuito ou à força maior, sendo 

imprevisível e inevitável, o que não se evidencia in casu. Leciona Carlos 

Roberto Gonçalves: "Quando, no entanto, o ato de terceiro é a causa 

exclusiva do prejuízo, desaparece a relação de causalidade entre a ação 

ou a omissão do agente e o dano. A exclusão da responsabilidade se dará 

porque o fato de terceiro se reveste de características semelhantes às do 

caso fortuito, sendo imprevisível e inevitável. Melhor dizendo, somente 

quando o fato de terceiro se revestir dessas características, e, portanto, 

equiparar-se ao caso fortuito ou à força maior, é que poderá ser excluída 

a responsabilidade do causador direto do dano."[7] No tocante ao quantum 

indenizatório, há de se primar pela razoabilidade na fixação dos valores de 

indenização, sendo que, em caso de dano moral, decorrente de atuação 

irregular de empresas com inscrição equivocada de nome em cadastro de 

proteção ao crédito, é necessário ter-se sempre em mente que a 

indenização por danos morais deve alcançar valor tal que sirva de 

exemplo e punição para a ré, mas, por outro lado, nunca deve ser fonte de 

enriquecimento para o autor, servindo-lhe apenas como compensação 

pela dor sofrida. É certo que inexiste um parâmetro legal para se 

quantificar o valor de uma indenização por dano moral. A indenização, em 

casos tais, atende a função de desestimular o autor do dano de praticá-lo 

novamente. A fixação da reparação é tarefa atribuída ao julgador, o qual 

há que se basear nas peculiaridades do caso concreto atendendo a 

alguns parâmetros, quais sejam: a posição social do autor, o grau de 

culpabilidade do réu, as consequências do ato danoso e o caráter 

sancionador, pois a compensação da vítima deve ter um sentido punitivo 

ao lesionador. Não se pode esquecer que a indenização não pode 

representar enriquecimento injustificado do ofendido, mas também deve 

atender ao caráter inibitório-punitivo, especialmente a prevenir 

reincidências, e atender ainda à natureza reparatório-compensatória que 

deve sempre informar as indenizações por dano moral, levando-se em 

consideração as circunstâncias gerais e específicas do caso concreto, 

atentando à gravidade do dano, comportamento do ofensor e ofendido, 

repercussão do fato e, capacidade de absorção por parte de quem sofre 

o abalo, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que 

também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a 

que se propõe. Ao passo que afasto o valor pleiteado pelo autor, arbitro 

os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A quantia ora arbitrada 

atende, satisfatoriamente aos interesses das partes, compensando o 

sofrimento e constrangimento da demandante, e representando sanção à 

requerida, de forma que agirão de maneira mais cautelosa quando adotar 

medidas que possam prejudicar seus clientes. Ex positis, julgo procedente 

o pedido inicial. Declaro inexistente o débito constante da negativação 

objeto da lide, relativo ao contrato nº 003020039292451H, no valor de R$ 

349,24 (trezentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos). 

Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da ré, bem 

como da própria requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, 

condeno a demandada a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo 

dano moral que lhe causou, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Nos termos da Súmula n° 362 do eg. STJ, a contagem da correção 

monetária deve incidir desde a data do arbitramento. Por se tratar de ilícito 

contratual, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. 

Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do NCPC. Transitada em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis-MT, 06 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO [1] conforme Aguiar Dias, 'A Reparação 

Civil', tomo II, pág 737. [2] conforme voto do Min. Athos Carneiro, no REsp 

nº 1.604-SP, RSTJ 33/521. [3] aut cit., "Instituições de Direito Civil", vol II, 

Forense, 7ª ed., pág. 235. [4] Caio Mário, ob. cit., pág. 316. [5] aut. menc., 

"Ressarcimento de Dano", Âmbito Cultural Edições, 1992, nº 2, pág. 13. [6] 

Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., v. I, Tomo I, Forense, Rio 

de Janeiro: 1975, p. 90. [7] in, Direito Civil Brasileiro, Vol. IV, 3ª ed., p. 442.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001227-89.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE SOUZA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001227-89.2018.8.11.0003 Ação de Indenização 

por Danos Morais Requerente: Adriana de Souza Santana Requerido: 

Banco Santander S/A Vistos etc. ADRIANA DE SOUZA SANTANA, 

qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS contra BANCO SANTANDER S.A, também qualificado no 

processo, visando a condenação do requerido na reparação dos danos 

descritos na inicial. A autor aduz ter se dirigido até a agência da instituição 

financeira nesta cidade, isto em 06.09.2017. Que recebeu uma senha de 

atendimento nº 488, constando o horário de sua entrada naquele 

estabelecimento às 14h14, até ser atendida às 15h14. Alega ter 

permanecido na fila de atendimento por 01h00 (uma hora). Diz que, com a 

demora no atendimento, o demandado descumpriu a Lei Municipal nº 

3.061/99. Requer a procedência do pleito indenizatório. Juntou 

documentos. O requerido apresentou defesa (Id. 13450212). Em 

preliminar, impugna a concessão da justiça gratuita. No mérito alegou a 

ausência dos requisitos necessários para a configuração da 

responsabilidade civil. Alega que nenhum dano restou comprovado pela 

requerente. Requer a improcedência do pedido inicial. Tréplica (Id. 

17133515). Intimados a especificarem provas, a parte autora pleiteou pelo 

julgamento antecipado da lide. O requerido nada manifestou. Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o 

processo no estado em que se encontra, vez que a prova produzida é 

suficiente para solução da lide e não há necessidade de dilação 

probatória, na forma do artigo 355, I, do CPC. O entendimento 

jurisprudencial é uníssono neste sentido: "Presentes as condições que 

ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera 

faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., REsp 2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de 

Figueiredo). "Nosso Direito Processual autoriza o julgamento antecipado da 

lide, quando não houver necessidade de prova - vale dizer - quando já se 

encontrarem nos autos todos os elementos necessários ao seguro 

entendimento da controvérsia" (STJ, REsp. 38.931-3). Moacir Amaral 

Santos (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São 

Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a prova tem por finalidade convencer o 

juiz quanto à existência ou inexistência dos fatos sobre que versa a lide". 

"A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar 

evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique 

cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do magistrado" (RTJ 115/789). Impende destacar, ainda, que a produção 

probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do 

contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao 

julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em 

infindáveis diligências inúteis. A instituição financeira apresentou em 

preliminar, impugnação a concessão da justiça gratuita deferida a autora. 

Aduz que não foi comprovado na inicial que o requerente é 

hipossuficiente. Foi deferido o benefício da gratuidade da justiça a 

requerente. A declaração da parte, no sentido de que é pobre forma 

presunção relativa de veracidade que, no caso dos autos, não restou 

desfeita por qualquer elemento seguro em sentido diverso. Não se pode 
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olvidar que o acesso à justiça é exercício da cidadania. O art. 5º, LXXIV, 

CF/88 determina que “o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Exige-se a 

comprovação da pobreza jurídica. Já a Lei 1.060/50 se contenta com a 

declaração de que a parte não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua 

família [art. 4º, caput]. Conclui-se: é beneficiário de assistência jurídica 

integral e gratuita quem não possui, comprovadamente, recursos 

suficientes. Mas, para gozar dos benefícios da assistência judiciária e de 

justiça gratuita [tão-somente estes, que são regulados pela Lei 1.060/50], 

basta a declaração de insuficiência de recurso. Neste sentido, o STF já 

firmou a compatibilidade da assistência judiciária e justiça gratuita 

reguladas pela Lei 1.060/50 com o art. 5º, LXXIV, CF/88. Portanto, para se 

obter a assistência judiciária basta a declaração, feita pelo próprio 

interessado. Presume-se pobre quem afirmar esta condição, nos termos 

do art. 4º, §1º, da Lei 1.060/50 [presunção juris tantum]. Ademais, a 

empresa autora juntou aos autos cópia de sua Carteira de Trabalho, o que 

comprova a alegada hipossuficiência. Desta forma, rejeito a preliminar. A 

pretensão indenizatória da autora, ancora-se na demora no atendimento 

na instituição bancária. Registra-se que, para que se caracterize o ato 

ilícito, forçosa se faz a reunião dos elementos: ação ou omissão em 

caráter culposo ou doloso do agente; dano efetivo e, ainda, nexo de 

causalidade entre a conduta do agente e o dano suportado pela vítima. 

Ausente qualquer elemento, não há que se falar em dever de indenizar. 

Os danos morais são aqueles ocorridos na esfera da subjetividade, ou no 

plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais 

íntimos da personalidade humana, ou da própria valoração da pessoa no 

meio em que vive e atua. Para a configuração do dano moral, o magistrado 

deve se pautar pela lógica do razoável, reputando dano somente a dor, o 

vexame, o sofrimento ou a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira 

intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe 

aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Consoante narrado na 

peça exordial, a autora deu entrada na agência bancária às 14h14 sendo 

atendida às 15h14 computando, portanto, um tempo de espera de 60 

(sessenta) minutos. A propósito, a espera para atendimento na fila pelo 

período mencionado, por mais incômodo que venha causar não é capaz 

de alcançar a esfera moral do indivíduo, provocando lesões, seja de que 

natureza for. O que se vê in casu é o mero aborrecimento, até por que, o 

requerente não acostou aos autos provas suficientes que evidenciem 

haver sofrido qualquer infortúnio maior, senão aqueles cotidianos. A 

situação relatada, pelo analisado, não passa de mero dissabor, uma 

chateação comum nas relações habituais, não sendo apto a gerar 

qualquer tipo de indenização. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FILA DE BANCO - ATRASO 

ATENDIMENTO- INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL - MERO 

ABORRECIMENTO - SENTENÇA REFORMADA – HONORÁRIOS – 

INVERSÃO E ARBITRAMENTO – ARTIGO 85 E SEU § 11 DO CPC VIGENTE 

– SUSPENSÃO DE COBRANÇA – ARTIGO 12 DA LEI 1.060/50 E 98 DO 

CPC. Recurso conhecido e provido. A espera em fila de estabelecimento 

bancário, além do tempo determinado por Lei Municipal, tratando de mero 

aborrecimento do cotidiano, não é suficiente para configurar dano moral 

indenizável, não atingindo o valor subjetivo do cidadão. Reformada 

sentença em grau recursal, inverte-se a sucumbência e arbitram-se 

honorários recursais, sendo suspensa a cobrança por força de estar o 

apelado litigando sob auspícios da gratuidade da justiça. (TJMT, Ap 

77171/2017, , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

02/08/2017, Publicado no DJE 08/08/2017)” “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ESPERA EM FILA DE BANCO POR 

TEMPO SUPERIOR AO DETERMINADO EM LEI MUNICIPAL - NÃO 

CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL - MERO ABORRECIMENTO - 

RECURSO NÃO PROVIDO. O atendimento nos estabelecimentos bancários 

em tempo superior ao fixado em Lei Municipal, por si só, não gera o direito 

à indenização por dano moral, visto que não expõe cliente a vexame ou 

constrangimento perante terceiros, tratando-se de mero dissabor. (TJMT, 

Ap 62291/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

28/06/2017, Publicado no DJE 30/06/2017)” Ademais, apesar da 

demandante ter esperado tempo superior aos 25 (vinte e cinco) minutos 

previstos na Lei Municipal nº 3.601/99, não vislumbro nos autos elementos 

capazes de ensejar compensação dos prejuízos ao demandante na 

intensidade que alega ter sofrido. Ressalta-se, acerca do alegado, que o 

entendimento aqui traçado encontra respaldo na jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça que se firmou no sentido que a invocação de 

lei estadual ou municipal que determine tempo de espera inferior ao 

experimentado não é suficiente para o reconhecimento do dano moral, 

devendo a autora demonstrar comprovadamente a situação ensejadora do 

dano cuja intensidade mereça compensação. Ou seja, nestas hipóteses o 

dano não é presumido, não podendo, por esse motivo, ser caracterizando 

in re ipsa, senão vejamos: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ESPERA EM FILA DE 

BANCO POR TEMPO SUPERIOR AO DE MEIA HORA FIXADO POR 

LEGISLAÇÃO LOCAL - INSUFICIÊNCIA DA SÓ INVOCAÇÃO LEGISLATIVA 

ALUDIDA - OCORRÊNCIA DE DANO MORAL AFASTADO PELA SENTENÇA 

E PELO COLEGIADO ESTADUAL APÓS ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS 

FÁTICAS DO CASO CONCRETO - PREVALÊNCIA DO JULGAMENTO DA 

ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ - RECURSO ESPECIAL 

IMPROVIDO. 1.- A só invocação de legislação municipal ou estadual que 

estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente 

para ensejar o direito à indenização, pois dirige a sanções administrativas, 

que podem ser provocadas pelo usuário. (...) (REsp 1340394/SP, Rel. 

Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA)” Deste modo, considerando 

que não resultou configurado qualquer dano moral a demandante, não há 

que se falar em compensação indenizatória. Ex Positis, e de tudo mais que 

dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Condeno a 

requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que 

arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do 

CPC. Entretanto, a sucumbência somente será exigida se presentes os 

requisitos legais, vez que a autora é beneficiária da assistência judiciária 

gratuita. Transitada em julgado ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 06 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000342-46.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS ANTONIO PEREIRA MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT10081-O (ADVOGADO(A))

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA OAB - MT0011922A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1000342-46.2016.8.11.0003 Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Pedido de Ressarcimento de Danos Morais com 

Pedido de Tutela de Urgência. Requerente: Marcus Antônio Pereira 

Macedo Requerida: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A 

Vistos etc. MARCUS ANTÔNIO PEREIRA MACEDO, qualificado nos autos, 

ingressou com AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA em face de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, também qualificada no processo. O 

autor alega que é usuário dos serviços da requerida por meio da UC nº 

6/141693-2. Aduz que ajuizou reclamação em face da ré, a qual tramitou 

perante o Juizado Especial desta Comarca, visando declarar a inexistência 

das cobranças das faturas referentes aos meses de outubro e novembro 

de 2013. Diz que foi realizado acordo, tendo a sentença transitada em 

julgado. Sustenta que meses após a realização da avença, a 

concessionária de energia inseriu o nome do autor no cadastro de 

inadimplentes, referente a fatura do mês de outubro/2015 no valor de R$ 

321,92 (trezentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos). Segue 

narrando que, no início de dezembro de 2014 mudou de residência, e em 

29.01.2015, realizou o pedido de retirada do relógio. Argui que, a requerida 

inseriu novamente o nome do autor no cadastro de inadimplentes pelas 

faturas no mês de janeiro/2015 no valor de R$ 180,93 (cento e oitenta 

reais e noventa e três centavos); mês de fevereiro/2015 no valor de R$ 

219,28 (duzentos e dezenove reais e vinte e oito centavos); fatura do mês 

de março no valor de R$ 209,24 (duzentos e nove reais e vinte e quatro 

centavos) e fatura do mês de abril/2015 no importe de R$ 31,17 (trinta e 

um reais e dezessete centavos). Afirma que os atos praticados pela 

demandada lhe trouxeram dissabores e abalo de crédito. Sustenta que o 

apontamento efetuado pela ré é ilegal. Requer a procedência do pleito 

inicial. Juntou documentos. O pedido de tutela provisória foi indeferido (Id. 
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1473658). Citada, a ré apresentou defesa (Id. 1674609). Sustenta que não 

há apontamento do débito no importe de R$ 321,92 (trezentos e vinte um 

reais e noventa e dois centavos). Argumenta que o desligamento da 

unidade ocorreu em dia 29 de abril de 2015, sendo que os débitos 

anteriores são totalmente devidos. Que em razão disso, os danos morais 

não foram comprovados, portanto, não há o dever de indenizar, vez que 

agiu respaldada pelo cumprimento do exercício regular de direito. Pede a 

improcedência do pleito inicial. Juntou documentos. Tréplica (Id. 1979544). 

Instados a especificarem as provas que pretendiam produzir, ambas as 

partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (Id. 4804841 e Id. 

4904089). Tentativa de conciliação, sem êxito (Id. 15585147) Vieram-me 

os autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o 

processo no estado em que se encontra. Conheço diretamente do pedido, 

eis que a questão de mérito prescinde da produção de provas, na forma 

do art. 355, I, do CPC. O entendimento jurisprudencial é uníssono neste 

sentido: "Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da 

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

REsp 2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de Figueiredo, DJU 17.9.1990). "Nosso 

Direito Processual autoriza o julgamento antecipado da lide, quando não 

houver necessidade de prova - vale dizer - quando já se encontrarem nos 

autos todos os elementos necessários ao seguro entendimento da 

controvérsia" (STJ, REsp. 38.931-3-SP/93). Moacir Amaral Santos 

(Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São Paulo, v. 

2, 1993) nos ensina que "a prova tem por finalidade convencer o juiz 

quanto à existência ou inexistência dos fatos sobre que versa a lide". "A 

necessidade da produção de prova em audiência há de ficar evidenciada 

para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. 

A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente 

líquidos para embasar o convencimento do magistrado." (RTJ 115/789). De 

proêmio, destaco que a produção probatória, conquanto seja uma garantia 

do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o 

poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, se 

transforme o processo em infindáveis diligências inúteis. Da análise dos 

autos, observa-se que a requerente busca locupletação utilizando-se da 

própria torpeza. O pleito indenizatório vem sustentado na prática de ilícito 

pela demandada, ao argumento de lançamento do nome da autora no rol 

dos maus pagadores por dívida inexistente, vez que houve pedido de 

desligamento da UC em 29.01.2015. A empresa ré sustenta a inexistência 

de ato ilícito; a inadimplência do requerente; o exercício regular de direito e 

a licitude da restrição. Diferentemente do entendimento esposado pelo 

autor, os documentos que instruem os autos são nebulosos e geram 

dúvidas aos fatos alegados, o que não conduz a um juízo condenatório 

firme e sólido. Apesar do demandante alegar veemente que requereu o 

desligamento da unidade consumidora em 29.01.2015, o documento 

juntado no Id. 1674628, demonstra que o pedido para tal finalidade 

somente ocorreu em 29.04.2015. Portanto, havendo pedido de 

desligamento da UC somente em 29.04.2015, os débitos anteriores 

negativados no importe de R$ 180,93, R$ 219,28, R$ 209,24 e R$ 31,17, 

referente as faturas dos meses de janeiro a abril de 2015. Dessa forma, a 

inclusão do nome do autor no rol dos inadimplentes, originou-se em face 

da inadimplência, tendo a requerida se utilizado do exercício regular de 

direito, porquanto, repisa-se, a requerente se encontrava inadimplente. 

Outrossim, constitui ônus da autora da ação demonstrar as circunstâncias 

básicas e essenciais do pretendido direito, enquanto a ré cabe exibir, de 

modo concreto, coerente e seguro, os elementos que possam 

desconstituir a proposição formulada pela demandante. Moacyr Amaral 

dos Santos, com base em CHIOVENDA, cita duas normas básicas sobre a 

distribuição da prova, a saber: "1ª) Compete, em regra, a cada uma das 

partes fornecer os elementos de prova das alegações que fizer. Ao autor 

cabe a prova dos fatos dos quais deduz o seu direito; ao réu a prova dos 

fatos que, de modo direto ou indireto, atestam a inexistência daqueles 

(prova contrária, contraprova). O Ônus da prova incumbe ei qui dicit. 2ª) 

Compete, em regra, ao autor a prova do fato constitutivo e ao réu a prova 

do fato extintivo, impeditivo ou modificativo. Essa regra reafirma a anterior, 

quanto ao autor, e atribui o ônus da prova ao réu que se defende por meio 

de exceção, no sentido amplo. Reus in excipiendo fit actor" Sobre o tema, 

merece transcrição, por adequar-se à espécie, a seguinte lição 

jurisprudencial: "A repartição do ônus probatório, na ação monitória, não 

foge à regra do art. 333, I e II, CPC, incumbindo ao autor a prova do fato 

constitutivo do seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor". (grifei) Ac. un. Da 3ª T. do 

TJDF de 6-2-97, na apel. 42.535/96, rel Des. Nívio Gonçalves; RT 742/340, 

in ALEXANDRE DE PAULA, "Código de Processo Civil Anotado", edit. 

Revista dos Tribunais, 7ª edição, vol. 2, p. 1611). Sobre a configuração do 

dano moral indenizável, ensina Sílvio de Salvo Venosa: "Não é também 

qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização. 

Aqui, também é importante o critério objetivo do homem médio, o bonus 

pater familias: não se levará em conta o psiquismo do homem 

excessivamente sensível, que se aborrece com fatos diuturnos da via, 

nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de resistir 

sempre às rudezas do destino. Nesse campo, não há fórmulas seguras 

para auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado sentir em cada caso o pulsar da 

sociedade que o cerca. O sofrimento como contraposição reflexa da 

alegria é uma constante do comportamento humano universal" Na mesma 

linha é o entendimento adotado por Carlos Roberto Gonçalves: "Para evitar 

excessos e abusos, recomenda Sérgio Cavalieri, com razão, que só se 

deve reputar como dano moral 'a dor, vexame, sofrimento ou humilhação 

que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio 

em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do dia-a-dia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo' (Programa, cit., p. 78)" "O mundo não é perfeito, contratos se 

rompem, entes queridos morrem, pessoas contraem doenças, devendo o 

homem médio estar preparado para suportar a angústia decorrente de tais 

fatos, inerentes à própria condição humana, não havendo que se falar em 

indenização por danos morais em tais circunstâncias ressalvadas 

situações especiais capazes de dar causa a angústia extrema" (Apelação 

Cível nº 0309454-0, RJTAMG 82/112). (grifei). O dano moral é a lesão a um 

interesse não patrimonial, seja em decorrência da ofensa a um bem 

jurídico extrapatrimonial (dano moral direto), ou em função de uma afronta 

a um bem jurídico patrimonial (dano moral indireto). Evidencia-se na dor, 

sofrimento, no abalo psicológico, no constrangimento ou na indignação por 

uma ofensa sofrida, não restando caracterizado pelo simples 

aborrecimento, dissabor, frustração ou desgaste emocional decorrente de 

excessiva sensibilidade ou irritabilidade. No caso em exame a autora da 

ação indenizatória não logrou êxito em provar os alegados danos e culpa 

da requerida, o que acarreta na improcedência do pedido. Ex Positis, e de 

tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente o pedido inicial. 

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, este a favor do patrono da demandada, em verba que fixo 

em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. A 

sucumbência referente aos honorários e custas, somente será exigida se 

presentes os requisitos legais, uma vez que o demandante é beneficiário 

da assistência judiciária gratuita. Transitado em julgado, ou havendo a 

desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 06 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007510-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELDER DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 7510-65.2017.8.11.0003 Vistos etc. RN COMÉRCIO 

VAREJISTA, qualificada nos autos, ingressou com EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO da sentença proferida sob o Id. 13542967, alegando 

omissão no decisum. De conformidade com o disposto no art. 1.022 do 

CPC, cabem embargos de declaração quando a decisão contiver 

obscuridade, contradição ou omissão. Assim, se depreende que o recurso 

aviado não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, que 

condicionam sua oposição à verificação concreta de obscuridade, 

contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o 
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Órgão Judicante. Por isso mesmo, não se presta o recurso de embargos 

de declaração para a rediscussão da questão, com base no 

inconformismo da parte com a solução adotada, porque esta espécie 

recursal destina-se apenas a integrar a prestação jurisdicional, retirando 

do julgado, eventuais vícios de omissão, de obscuridade ou de 

contradição (artigo 1.022, do CPC). Em que pese as alegações da 

embargante, vê-se que o acordo homologado no presente feito é claro no 

que tange às partes envolvidas na transação (Id. 11022259), não tendo 

aquela participado da avença, objeto dos presentes embargos. Vê-se que 

a decisão atacada apreciou toda a matéria submetida à apreciação, não 

estando compelido o juízo a adotar, como fundamentos, os argumentos 

expendidos pelo ora embargante, porquanto "o juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos 

fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos 

os seus argumentos" (RJTJESP 115/207) (in "Código de Processo Civil", 

Theotônio Negrão, 24a ed., p. 393). O respeitado JOSÉ FREDERICO 

MARQUES assim se manifesta: "O que, porém, não se admite, é que se 

inove além dos limites da simples declaração, para, indevidamente, 

corrigirem-se errores in judicando ou in procedendo, como se o recurso 

fosse de embargos infringentes. Há nos embargos de declaração "um 

pronunciamento integrativo-retificador": não se elimina o acórdão 

embargado, que é apenas completado para que, em seu conteúdo, fique 

suficientemente claro e completo". ("Manual de Direito Processual Civil", 

Millenium Editora, 1998, volume III, página 227). Destarte, não há nos 

pontos delimitados pela embargante qualquer esclarecimento a ser 

prestado nesta oportunidade, de modo que os presentes embargos 

declaratórios devem ser rejeitados. No caso em tela o fim colimado pela 

parte embargante afigura verdadeiro reexame da causa, uma vez que os 

danos acordados na sentença homologatória retromencionada, dizem 

respeito tão somente à relação havida entre o autor e a ré Eletrolux do 

Brasil S/A., de modo que as alegações de necessária extinção da lide 

deveriam ser debatidas em recurso próprio para tal desiderato, dentro do 

prazo legal. Logo, não estão presentes os pressupostos específicos para 

o cabimento dos embargos de declaração. Ex positis, por não vislumbrar 

qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, rejeito os 

embargos de declaração interpostos. Mantendo a decisão em todos os 

seus termos e fundamentos. Intime. Rondonópolis-MT, 06 de fevereiro de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001052-27.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAYA - REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S 

(ADVOGADO(A))

ALINE MASSABKI RENSI OAB - MT9311/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001018-52.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE DIAS SELICANI (REQUERIDO)

NG NOVO GUARUJA II COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL - SERVICOS LTDA (REQUERENTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001018-52.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: NG NOVO GUARUJA II 

COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA, ANDRE DIAS SELICANI Vistos e 

examinados. Anteriormente à análise do pleito liminar, intime-se o 

administrador judicial da recuperanda para se manifestar sobre a 

essencialidade do bem, no prazo de 10 (dez) dias. Com a manifestação 

nos autos, vistas as partes para, querendo, se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010236-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA MARIA DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

BRAULIO BALBINO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT7666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA ARMAZENS GERAIS LTDA (REU)

SOMPO SEGUROS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO CESAR DA SILVA OAB - MT11994/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI OAB - MT0013739A 

(ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001722-65.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVONI MARIA DE SOUZA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELIA XAVIER VILAS BOAS OAB - MT25848/O (ADVOGADO(A))

ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA OAB - MT0016334A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PESSOA INCERTA (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001722-65.2020.8.11.0003. 

AUTOR: IVONI MARIA DE SOUZA ROSA REU: PESSOA INCERTA Vistos e 

examinados. Intime-se a parte autora para emendar a inicial para o fim de: 

i) incluir no polo passivo a pessoa em nome da qual está registrado o 

imóvel, assim como dos confinantes/interessados, ou ao menos 

comprovar a sua efetiva impossibilidade em fazê-lo, porquanto a citação 

por edital é medida extremamente excepcional, não justificada nesse 

primeiro momento; e ii) instruir o feito com memorial descritivo do imóvel 

objeto da ação. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento das 

determinações, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 

321, CPC/2015. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001577-09.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARDIO MATER SERVICOS MEDICOS SS (REU)

DHEYCE DAIANE I. CINAT - ME (REU)

MARTA CAROLINA MARQUES SOUSA (REU)

M R M COSTA (REU)

ANAIDES CABRAL DE FREITAS - ME (REU)

EURIVAL S BORGES E CIA LTDA - ME (REU)
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MANOEL DA SILVA NETO - ME (REU)

LUIS ROBERTO SENNA (REU)

FONSECA CLINICA DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA E ULTRASSOM LTDA. 

- ME (REU)

JOAO TEODORO SOBRINHO - ME (REU)

ISABEL MARTINS DE SOUSA MORAES - ME (REU)

H. R. PICHIONI - ME (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001577-09.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE 

RONDONOPOLIS REU: H. R. PICHIONI - ME, ISABEL MARTINS DE SOUSA 

MORAES - ME, JOAO TEODORO SOBRINHO - ME, FONSECA CLINICA DE 

GINECOLOGIA OBSTETRICIA E ULTRASSOM LTDA. - ME, LUIS ROBERTO 

SENNA, MANOEL DA SILVA NETO - ME, EURIVAL S BORGES E CIA LTDA 

- ME, ANAIDES CABRAL DE FREITAS - ME, DHEYCE DAIANE I. CINAT - ME, 

CARDIO MATER SERVICOS MEDICOS SS, M R M COSTA, MARTA 

CAROLINA MARQUES SOUSA Vistos e examinados. Aguardem-se os 

autos em cartório, uma vez que os mandados já foram devidamente 

distribuídos para os Oficiais de Justiça. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001010-75.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE DIAS SELICANI (REQUERIDO)

NG NOVO GUARUJA II COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001010-75.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: NG NOVO GUARUJA II 

COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA, ANDRE DIAS SELICANI Vistos e 

examinados. Antes da análise do pedido liminar, DETERMINO seja realizada 

a intimação do Administrador Judicial, a fim de que se manifeste quanto à 

essencialidade do bem objeto da ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Na 

sequência, INTIMEM-SE as partes para, querendo, se manifestarem 

também em 15 (quinze) dias. Após, voltem conclusos para decisão. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006359-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE PRISCILA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ROSSAROLLA BANDO OAB - MT0012951A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006359-93.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): SIMONE PRISCILA DE OLIVEIRA REU: BERNARDIS & 

OSTROSKI LTDA - EPP Vistos e examinados. Antes de mais nada, 

DETERMINO seja o feito associado aos autos de nº. 1001519-11.2017. 

Após, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem requerendo o que 

entenderem de direito para o prosseguimento do feito neste juízo, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Na sequência, voltem conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001748-63.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA MIGUEL (REQUERENTE)

LUIZ CARLOS MIGUEL WANOVICH ESTEVAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZETE RAMALHO GERINO (TESTEMUNHA)

ERLAN DE OLIVEIRA COSTA (TESTEMUNHA)

FABRICIO JOSE RODRIGUES BADOTTI (TESTEMUNHA)

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001748-63.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUIZ CARLOS MIGUEL WANOVICH ESTEVAO, LIDIA 

MIGUEL REQUERIDO: BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA TESTEMUNHA: 

FABRICIO JOSE RODRIGUES BADOTTI, ERLAN DE OLIVEIRA COSTA, 

ELIZETE RAMALHO GERINO Vistos e examinados. I – Da inicial A parte 

autora não observou a correta posição para leitura e ordenação das 

peças processuais na distribuição dos autos, em dissonância ao disposto 

na Resolução 03/2018 – TJ/MT/TP. Art. 25. São de exclusiva 

responsabilidade dos usuários externos do Sistema PJe: (...) IX – a correta 

descrição, a indexação e a ordenação das peças processuais e dos 

documentos transmitidos (...) Art. 32. Será de responsabilidade do 

peticionante a classificação e organização dos documentos digitais ou 

digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o 

exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos 

eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os 

documentos neles contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem 

e, individualmente considerados, devem trazer os documentos da mesma 

espécie, ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta 

para leitura. (...) § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados. Dessa 

forma, intime-se a parte autora para que apresente novamente a inicial e 

os respectivos documentos, devidamente organizados e na correta 

posição para leitura, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Com a sua juntada, proceda-se a exclusão dos demais 

documentos juntados. Após, conclusos para pasta de despacho inicial. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-285 FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES 

EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Processo Número: 1001795-37.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADAS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO KATSUMI FUGI OAB - SP92003 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001795-37.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): ADAS DE OLIVEIRA REU: TRANSPORTADORA ROMA 

LOGISTICA LTDA Vistos e examinados. Certifique-se acerca da 

tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, associando a 

mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou tratando-se de 

crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. Caso o crédito 

não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, recebo a 

habilitação retardatária como impugnação, devendo ser processada na 

forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os titulares de 

créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos derivados da 

relação de trabalho, não terão direito a voto nas deliberações da 

assembleia geral de credores. Determino a imediata intimação da 

recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos autos. Após, 

dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, também 

devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, colha-se a 

manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à conclusão. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1001760-77.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Lilian Vanessa Mendonça Pagliarini (REQUERENTE)

MARIA MADALENA SARAIVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS OAB - MT14354-O 

(ADVOGADO(A))

Lilian Vanessa Mendonça Pagliarini OAB - MT8400-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001760-77.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA MADALENA SARAIVA, LILIAN VANESSA 

MENDONÇA PAGLIARINI REQUERIDO: MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS 

LTDA Vistos e examinados. Certifique-se acerca da tempestividade da 

presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, associando a mesma ao processo a 

que se refere. Sendo tempestiva, ou tratando-se de crédito trabalhista, 

fica, desde já, recebida a habilitação. Caso o crédito não seja trabalhista e 

tenha sido certificada a intempestiva, recebo a habilitação retardatária 

como impugnação, devendo ser processada na forma dos arts. 13 a 15 da 

Lei 11.101/05. Consigno que os titulares de créditos retardatários, 

excetuados os titulares de créditos derivados da relação de trabalho, não 

terão direito a voto nas deliberações da assembleia geral de credores. 

Determino a imediata intimação da recuperanda para que, no prazo legal, 

manifeste-se nos autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, 

para sua manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em 

seguida, colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo 

posteriormente à conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 759921 Nr: 13302-22.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS, LEONARDO 

SANTOS DE RESENDE, ANTONIO MARTELLO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO, MARIA 

CONCEIÇÃO MEZA PUERRO, LEONARDO LUIZ PUERRO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , das declarações de renda da parte executada, referente aos 03 (três) 

últimos exercícios. A resposta deverá ficar arquivada em pasta própria na 

secretaria, sendo vedada a extração de cópias. Intime-se o exequente 

para que, no prazo legal, tome ciência do teor das informações e possa 

formular seus requerimentos. 04 – Na hipótese de todas as diligências 

anteriores restarem negativas, e não tendo o exequente indicado bens à 

penhora, arquive-se o feito, que trata-se de cumprimento de sentença. 

Sem prejuízo, havendo requerimento para a inclusão do nome do devedor 

no cadastro de inadimplentes, fica o pleito deferido, nos termos do artigo 

782, §3º, do CPC.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 759935 Nr: 13312-66.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CREDIBEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA PINHEIRO - OAB:10.946 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA RABONI FAXINA - 

OAB:276336/SP

 Vistos e examinados. Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em fase 

de busca de bens penhoráveis. 01 – DETERMINO a realização de pesquisa 

junto ao sistema BACENJUD, a fim de, na hipótese de serem encontrados 

valores em nome da parte executada, determinar ao Banco Central do 

Brasil que proceda ao bloqueio da quantia indicada.BANCO CREDIBEL S/A 

CNPJ 69.141.539/000167R$ 1.923,27Efetivado o bloqueio, proceda-se à 

transferência dos valores para a conta judicial única do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o artigo 840, inciso I, do CPC 

e art. 515 da CNGC. Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a 

ordem de bloqueio do Sistema BACENJUD para o cumprimento de tal 

finalidade. Após, intime-se a parte executada da referida constrição para 

fins de oferecimento de impugnação no prazo legal. Certificado o decurso 

do prazo sem o oferecimento de impugnação, fica autorizado o 

levantamento do valor em favor da parte exequente, com a expedição do 

competente alvará de levantamento. Oferecida impugnação pelo 

executado, intime-se o exequente para se manifestar no prazo legal, vindo 

em seguida os autos à conclusão. 02- DETERMINO que procedam-se às 

pesquisas por meio do sistema RENAJUD para a tentativa de localização 

de veículos em nome da parte requerida.Na sequência, intime-se a parte 

autora para manifestar se possui interesse na penhora do veículo, 

indicando o endereço para a sua formalização, no prazo legal. 03 – 

DETERMINO, ainda, a consulta no sistema INFOJUD das declarações de 

renda da parte demandada, referente aos 03 (três) últimos exercícios. A 

resposta deverá ficar arquivada em pasta própria na secretaria, sendo 

vedada a extração de cópias. Intime-se a parte autora para que, no prazo 

legal, tome ciência do teor das informações e possa formular seus 

requerimentos. 04 – Na hipótese das diligências anteriores restarem 

negativas, intime-se o exequente para que, no prazo legal, requeira 

PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO REGULAR DO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 820320 Nr: 3102-82.2016.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR LOPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDON MAXIMIANO PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - 

OAB:14885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Segue em anexo comprovante de busca de endereço da parte requerida 

através dos sistemas INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD.

Intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 821024 Nr: 3255-18.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVAIR GROTO, ADEVAIR GROTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO DE BRITO VALVERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO BESSA SANTOS - 

OAB:21460/O, EDSON CORREA DA SILVA - OAB:22655/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.I – Penhora onlineDefiro o pedido para, na hipótese 

de serem encontrados valores em nome da parte executada, determinar 

ao Banco Central do Brasil, via sistema BACENJUD, o bloqueio até a 

quantia indicada. Após, intime-se a parte executada da referida constrição 

para fins de oferecimento de impugnação, no prazo legal.II – RenajudDefiro 

o pedido para busca de veículos em nome da parte executada via Sistema 

RENAJUD. Em sendo positiva, intime-se a parte exequente para manifestar 

se possui interesse na penhora do veículo, indicando o endereço para sua 

formalização. III – InfojudDefiro o pleito de consulta no Sistema INFOJUD 

das declarações de renda da parte executada, referente aos últimos 03 

(três) exercícios.A resposta ficará arquivada em pasta própria na 

secretaria, sendo vedada a extração de cópias.IV – SerasaHavendo 

requerimento, defiro, desde já, a inclusão do nome da parte executada no 

cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 782, § 3º, CPC.Restando 

parcial ou totalmente infrutíferas as diligências, intime-se a parte 

exequente para indicar bens passíveis de penhora ou providência efetiva 

e apta ao prosseguimento regular do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de suspensão pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 

921, III, do Código de Processo Civil.Importante esclarecer que não se 

revela suficiente o mero pedido de reiteração do pedido de consulta aos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106737/2/2020 Página 65 de 290



sistemas já efetuada por este Juízo.Transcorrido o prazo in albis, 

aguarde-se o prazo de suspensão em arquivo.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 825240 Nr: 4706-78.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINACIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ PEDROSO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Analisando os autos, observa-se que a parte requerida não foi 

regularmente citada até o presente momento.

Dessa forma, visando dar maior efetividade à prestação jurisdicional, 

defiro a busca de endereço da parte requerida através dos sistemas 

INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD, conforme extratos em anexo.

Intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 820142 Nr: 3008-37.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A J BANASZESKI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceda-se a conversão do feito para execução de título extrajudicial no 

Sistema Apolo e capa dos autos, com a devida inclusão dos avalistas no 

polo passivo.Fixo, desde já, honorários advocatícios no patamar de 10% 

(dez por cento) do valor da execução a serem pagos pela parte 

executada, consoante disposição do art. 827, do Código de Processo 

Civil.Conste no mandado que em caso de integral pagamento, no prazo de 

03 (três) dias, o valor dos honorários será reduzido pela metade (art. 827, 

§ 1º, CPC).Cite-se a parte executada para efetuar o pagamento da dívida, 

no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, nos termos do art. 829, do 

Código de Processo Civil.O mandado de citação deverá constar ordem 

para penhora e a avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado.A penhora deverá recair sobre os bens 

indicados pelo exequente. Se o oficial de justiça não encontrar a parte 

executada, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução (art. 830, do CPC).Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, o oficial de justiça procurará o executado 02 (duas) vezes em 

dias distintos e havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com 

hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (art. 830, § 1°, do 

CPC).Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o 

arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo (art. 

830, § 3°, do CPC).Havendo requerimento da parte exequente, defiro, a 

inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes (art. 782, 

§ 3º, do CPC), bem como expedição de certidão de que a presente 

execução foi admitida pelo juízo (art. 828, do CPC). Segue em anexo 

busca de endereço do executado A J Banaszeski – Me nos sistemas 

disponíveis ao Poder Judiciário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 419998 Nr: 2210-23.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO MACHADO ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RACOES CENTRO OESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - 

OAB:13068/MT, VANESSA APARECIDA VIEIRA - OAB:MT/12.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.I – Penhora onlineDefiro o pedido para, na hipótese 

de serem encontrados valores em nome da parte executada, determinar 

ao Banco Central do Brasil, via sistema BACENJUD, o bloqueio até a 

quantia indicada, Após, intime-se a parte executada da referida constrição 

para fins de oferecimento de impugnação, no prazo legal.II – RenajudDefiro 

o pedido para busca de veículos em nome da parte executada via Sistema 

RENAJUD. Em sendo positiva, intime-se a parte exequente para manifestar 

se possui interesse na penhora do veículo, indicando o endereço para sua 

formalização. III – InfojudDefiro o pleito de consulta no Sistema INFOJUD 

das declarações de renda da parte executada, referente aos últimos 03 

(três) exercícios.A resposta ficará arquivada em pasta própria na 

secretaria, sendo vedada a extração de cópias.IV – SerasaHavendo 

requerimento, defiro, desde já, a inclusão do nome da parte executada no 

cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 782, § 3º, CPC.Restando 

parcial ou totalmente infrutíferas as diligências, intime-se a parte 

exequente para indicar bens passíveis de penhora ou providência efetiva 

e apta ao prosseguimento regular do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção por ausência de bens, nos termos Provimento nº 

84/2014 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso.Importante esclarecer que não se revela suficiente o mero pedido 

de reiteração do pedido de consulta aos sistemas já efetuada por este 

Juízo.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 700672 Nr: 8644-57.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY FERREIRA DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA FERNANDA GARCIA 

PRUDENCIO ROCHA - OAB:23204/O, JOARINA PATRICIA PINHEIRO - 

OAB:23501/O, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:MT 6358-O, 

LUCAS BRAGUIM PINA - OAB:23358/O, MONALISA MENDONÇA 

SANTANA - OAB:23913/O, TAINÁ LORRAYNE MONTEIRO DA SILVA - 

OAB:26299/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos e examinados.I – Penhora onlineDefiro o pedido para, na hipótese 

de serem encontrados valores em nome da parte executada, determinar 

ao Banco Central do Brasil, via sistema BACENJUD, o bloqueio até a 

quantia indicada. Após, intime-se a parte executada da referida constrição 

para fins de oferecimento de impugnação, no prazo legal.II – RenajudDefiro 

o pedido para busca de veículos em nome da parte executada via Sistema 

RENAJUD. Em sendo positiva, intime-se a parte exequente para manifestar 

se possui interesse na penhora do veículo, indicando o endereço para sua 

formalização. III – InfojudDefiro o pleito de consulta no Sistema INFOJUD 

das declarações de renda da parte executada, referente aos últimos 03 

(três) exercícios.A resposta ficará arquivada em pasta própria na 

secretaria, sendo vedada a extração de cópias.IV – SerasaHavendo 

requerimento, defiro, desde já, a inclusão do nome da parte executada no 

cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 782, § 3º, CPC.Restando 

parcial ou totalmente infrutíferas as diligências, intime-se a parte 

exequente para indicar bens passíveis de penhora ou providência efetiva 

e apta ao prosseguimento regular do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de suspensão pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 

921, III, do Código de Processo Civil.Importante esclarecer que não se 

revela suficiente o mero pedido de reiteração do pedido de consulta aos 

sistemas já efetuada por este Juízo.Transcorrido o prazo in albis, 

aguarde-se o prazo de suspensão em arquivo.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 436705 Nr: 5373-74.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR DOS SANTOS, NILVA M DE ARAUJO 

SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:MT/12406/A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225061/SP, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:MS/11.060-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Defiro, por ora, os pedidos de busca de endereço através dos Sistemas 

Bacenjud e Infojud.

Com a consulta nos autos (anexo), INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar em 15 (quinze) dias.

Após, voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 739541 Nr: 1681-28.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO FELIPE QUIROGA, LUIS FERNANDO 

QUIROGA

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

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 2.0495-A, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:OAB/RO5553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 Vistos e examinados.

Certificado o trânsito em julgado da sentença que acolheu os embargos à 

execução (autos de cód. 799983), e nada mais sendo requerido, 

DETERMINO seja trasladada cópia para estes autos e, na sequência, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 725127 Nr: 6087-29.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO OLENDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 01 – DETERMINO a realização de pesquisa junto ao sistema BACENJUD, a 

fim de, na hipótese de serem encontrados valores em nome da parte 

executada, determinar ao Banco Central do Brasil que proceda ao bloqueio 

da quantia indicada.PAULO ROBERTO OLENDINOCPF 537.365.671-20R$ 

174.800,32Efetivado o bloqueio, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, conforme dispõe o artigo 840, inciso I, do CPC e art. 515 da 

CNGC. Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de 

bloqueio do Sistema BACENJUD para o cumprimento de tal finalidade. 

Após, intime-se a parte executada da referida constrição para fins de 

oferecimento de impugnação no prazo legal. Certificado o decurso do 

prazo sem o oferecimento de impugnação, fica autorizado o levantamento 

do valor em favor da parte exequente, com a expedição do competente 

alvará de levantamento. Oferecida impugnação pelo executado, intime-se 

o exequente para se manifestar no prazo legal, vindo em seguida os autos 

à conclusão. 02- DETERMINO que procedam-se às pesquisas por meio do 

sistema RENAJUD para a tentativa de localização de veículos em nome da 

parte requerida.Na sequência, intime-se a parte autora para manifestar se 

possui interesse na penhora do veículo, indicando o endereço para a sua 

formalização, no prazo legal. 03 – DETERMINO, ainda, a consulta no 

sistema INFOJUD das declarações de renda da parte demandada, 

referente aos 03 (três) últimos exercícios. A resposta deverá ficar 

arquivada em pasta própria na secretaria, sendo vedada a extração de 

cópias. Intime-se a parte autora para que, no prazo legal, tome ciência do 

teor das informações e possa formular seus requerimentos. 04 – Na 

hipótese das diligências anteriores restarem negativas, intime-se o 

exequente para que, no prazo legal, requeira PROVIDÊNCIA EFETIVA E 

APTA AO PROSSEGUIMENTO REGULAR DO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 449412 Nr: 4591-33.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT11877A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.Proceda-se a conversão do feito para execução de 

título extrajudicial na capa dos autos. I – Penhora onlineDefiro o pedido 

para, na hipótese de serem encontrados valores em nome da parte 

executada, determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema BACENJUD, 

o bloqueio até a quantia indicada, Após, intime-se a parte executada da 

referida constrição para fins de oferecimento de impugnação, no prazo 

legal.II – RenajudDefiro o pedido para busca de veículos em nome da parte 

executada via Sistema RENAJUD. Em sendo positiva, intime-se a parte 

exequente para manifestar se possui interesse na penhora do veículo, 

indicando o endereço para sua formalização. III – InfojudDefiro o pleito de 

consulta no Sistema INFOJUD das declarações de renda da parte 

executada, referente aos últimos 03 (três) exercícios.A resposta ficará 

arquivada em pasta própria na secretaria, sendo vedada a extração de 

cópias.IV – SerasaHavendo requerimento, defiro, desde já, a inclusão do 

nome da parte executada no cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 

782, § 3º, CPC.Restando parcial ou totalmente infrutíferas as diligências, 

intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora ou 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de suspensão pelo prazo de 01 (um) ano, nos 

termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil.Importante esclarecer 

que não se revela suficiente o mero pedido de reiteração do pedido de 

consulta aos sistemas já efetuada por este Juízo.Transcorrido o prazo in 

albis, aguarde-se o prazo de suspensão em arquivo.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 439922 Nr: 8589-43.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J F FERRAMENTAS LTDA, JORGE LUIZ DURANTE 

ITACARAMBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILSON PEREIRA LOIOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB: MT 9478, DANIEL DA COSTA GARCIA - OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO OCAMPOS 

CARDOSO - OAB:11.878-A/MT

 Vistos e examinados.I – Penhora onlineDefiro o pedido para, na hipótese 

de serem encontrados valores em nome da parte executada, determinar 

ao Banco Central do Brasil, via sistema BACENJUD, o bloqueio até a 

quantia indicada. Após, intime-se a parte executada da referida constrição 

para fins de oferecimento de impugnação, no prazo legal.II – RenajudDefiro 

o pedido para busca de veículos em nome da parte executada via Sistema 

RENAJUD. Em sendo positiva, intime-se a parte exequente para manifestar 

se possui interesse na penhora do veículo, indicando o endereço para sua 

formalização. III – InfojudDefiro o pleito de consulta no Sistema INFOJUD 

das declarações de renda da parte executada, referente aos últimos 03 

(três) exercícios.A resposta ficará arquivada em pasta própria na 

secretaria, sendo vedada a extração de cópias.IV – SerasaHavendo 

requerimento, defiro, desde já, a inclusão do nome da parte executada no 

cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 782, § 3º, CPC.Restando 

parcial ou totalmente infrutíferas as diligências, intime-se a parte 

exequente para indicar bens passíveis de penhora ou providência efetiva 

e apta ao prosseguimento regular do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de suspensão pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 

921, III, do Código de Processo Civil.Importante esclarecer que não se 

revela suficiente o mero pedido de reiteração do pedido de consulta aos 

sistemas já efetuada por este Juízo.Transcorrido o prazo in albis, 

aguarde-se o prazo de suspensão em arquivo.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 929381 Nr: 4616-65.2019.811.0003

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WOLLNER COMERCIO E CONFECÇÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO ALVES FERNANDES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON DE OLIVEIRA 

GONÇALVES ALVES - OAB:212014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Nos termos do art. 135 do Código de Processo Civil, cite-se o (s) sócio (s) 

para que se manifestem acerca do pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica e requeiram as provas cabíveis, no prazo de 15 

dias.

O feito principal deverá permanecer suspenso até o julgamento do 

presente incidente (§3º, art.134, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 749724 Nr: 7605-20.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.G PORTELA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE ELETRODÓMESTICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHEL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:OAB/MT10081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128.341

 Intimação da parte requerida para, no prazo legal, manifestar-se em 

relação aos cálculos de fls. 246/248.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 752911 Nr: 9244-73.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORZINO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARTIDO DA SOLIDARIEDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELE PRIETCH PAGNO - 

OAB:9947-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Intime-se a parte autora para informar o correto CNPJ da parte ré, no 

prazo de 15 (quinze) dias, visto que o número informado se apresenta 

como equivocado junto aos sistemas.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 892074 Nr: 2523-66.2018.811.0003

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO DE 

FREITAS, JOÃO DE SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUIZOS DE DIREITO DIVERSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222, João de Souza Salles Junior - 

OAB:6716/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João de Souza Salles Junior 

- OAB:6716/MT

 Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO para DETERMINAR:01 – O levantamento das penhoras 

realizadas sobre as aeronaves descritas no item 01 de fls. 701 da 

manifestação do Administrador Judicial, com a expedição dos documentos 

necessários para a imediata baixa das constrições e restituição dos bens 

aos recuperandos; 02 – A suspensão da Ação de Execução 

1121727-41.2016.8.26.0100, devendo o credor habilitar o seu crédito no 

processo de recuperação judicial dos devedores, nos exatos termos da 

Lei 11.101/2005; No mais, mantenho os termos da decisão anteriormente 

proferida. Intimem-se a todos.Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 873292 Nr: 7746-34.2017.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETENGE SERVIÇOS TECNICOS DE 

ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO - OAB:2198/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032/MT

 Vistos e examinados.

I – Penhora online

Defiro o pedido para, na hipótese de serem encontrados valores em nome 

da parte executada, determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema 

BACENJUD, o bloqueio até a quantia indicada, na seguinte forma:

SETENGE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 00.788.166/0001-14

R$ 1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais)

Efetivado o bloqueio, proceda-se à transferência dos valores para a conta 

judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme 

dispõe o art. 840, I, do CPC e art. 515 da CNGC.

 Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio 

do Sistema BACENJUD para o cumprimento de tal finalidade.

 Após, intime-se a parte executada da referida constrição para fins de 

oferecimento de impugnação, no prazo legal.

II – Renajud

Defiro o pedido para busca de veículos em nome da parte executada via 

Sistema RENAJUD.

 Em sendo positiva, intime-se a parte exequente para manifestar se possui 

interesse na penhora do veículo, indicando o endereço para sua 

formalização.

 III – Infojud

Defiro o pleito de consulta no Sistema INFOJUD das declarações de renda 

da parte executada, referente aos últimos 03 (três) exercícios.

A resposta ficará arquivada em pasta própria na secretaria, sendo 

vedada a extração de cópias.

Restando parcial ou totalmente infrutíferas as diligências, intime-se a parte 

exequente para indicar bens passíveis de penhora ou providência efetiva 

e apta ao prosseguimento regular do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de suspensão pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 

921, III, do Código de Processo Civil.

Importante esclarecer que não se revela suficiente o mero pedido de 

reiteração do pedido de consulta aos sistemas já efetuada por este Juízo.

Transcorrido o prazo in albis, aguarde-se o prazo de suspensão em 

arquivo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 799983 Nr: 14396-68.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO FELIPE QUIROGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543/B, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN JOSE DE ARAUJO - 

OAB:MT/3928

 Vistos e examinados.

 Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em fase de busca de bens 

penhoráveis.

 01 – DETERMINO a realização de pesquisa junto ao sistema BACENJUD, a 

fim de, na hipótese de serem encontrados valores em nome da parte 

executada, determinar ao Banco Central do Brasil que proceda ao bloqueio 

da quantia indicada.
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BANCO DO BRASIL

CNPJ 00.000.000/4319-23

R$ 63.777,90

Efetivado o bloqueio, proceda-se à transferência dos valores para a conta 

judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme 

dispõe o artigo 840, inciso I, do CPC e art. 515 da CNGC.

 Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio 

do Sistema BACENJUD para o cumprimento de tal finalidade.

 Após, intime-se a parte executada da referida constrição para fins de 

oferecimento de impugnação no prazo legal.

 Certificado o decurso do prazo sem o oferecimento de impugnação, fica 

autorizado o levantamento do valor em favor da parte exequente, com a 

expedição do competente alvará de levantamento.

 Oferecida impugnação pelo executado, intime-se o exequente para se 

manifestar no prazo legal, vindo em seguida os autos à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 742606 Nr: 3651-63.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNALDO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAILDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA CAROLINA MIRANDA 

BELLINI DE FREITAS - OAB:OAB/MT 21732/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Proceda-se a conversão do feito para execução de título judicial na capa 

dos autos.

I – Penhora online

Defiro o pedido para, na hipótese de serem encontrados valores em nome 

da parte executada, determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema 

BACENJUD, o bloqueio até a quantia indicada, na seguinte forma:

AMAILDO PEREIRA

CPF: 345.567.611-15

R$ 11.028,10 (onze mil e vinte e oito reais e dez centavos)

Efetivado o bloqueio, proceda-se à transferência dos valores para a conta 

judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme 

dispõe o art. 840, I, do CPC e art. 515 da CNGC.

 Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio 

do Sistema BACENJUD para o cumprimento de tal finalidade.

 Após, intime-se a parte executada da referida constrição para fins de 

oferecimento de impugnação, no prazo legal.

II – Renajud

Defiro o pedido para busca de veículos em nome da parte executada via 

Sistema RENAJUD.

 Em sendo positiva, intime-se a parte exequente para manifestar se possui 

interesse na penhora do veículo, indicando o endereço para sua 

formalização.

 III – Infojud

Defiro o pleito de consulta no Sistema INFOJUD das declarações de renda 

da parte executada, referente aos últimos 03 (três) exercícios.

A resposta ficará arquivada em pasta própria na secretaria, sendo 

vedada a extração de cópias.

Restando parcial ou totalmente infrutíferas as diligências, intime-se a parte 

exequente para indicar bens passíveis de penhora ou providência efetiva 

e apta ao prosseguimento regular do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de suspensão pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 

921, III, do Código de Processo Civil.

Importante esclarecer que não se revela suficiente o mero pedido de 

reiteração do pedido de consulta aos sistemas já efetuada por este Juízo.

Transcorrido o prazo in albis, aguarde-se o prazo de suspensão em 

arquivo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 445994 Nr: 1176-42.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIVALDO SOARES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODAR PNEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELLE DE MATOS SOARES - 

OAB:9920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos e examinados.

I – Penhora online

Defiro o pedido para, na hipótese de serem encontrados valores em nome 

da parte executada, determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema 

BACENJUD, o bloqueio até a quantia indicada, na seguinte forma:

RODAR PNEUS LTDA

CNPJ: 00.242.949/0001-06

R$ 19.769,20 (dezenove mil setecentos e sessenta e nove reais e vinte 

centavos)

Efetivado o bloqueio, proceda-se à transferência dos valores para a conta 

judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme 

dispõe o art. 840, I, do CPC e art. 515 da CNGC.

 Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio 

do Sistema BACENJUD para o cumprimento de tal finalidade.

 Após, intime-se a parte executada da referida constrição para fins de 

oferecimento de impugnação, no prazo legal.

II – Renajud

Defiro o pedido para busca de veículos em nome da parte executada via 

Sistema RENAJUD.

 Em sendo positiva, intime-se a parte exequente para manifestar se possui 

interesse na penhora do veículo, indicando o endereço para sua 

formalização.

 III – Infojud

Defiro o pleito de consulta no Sistema INFOJUD das declarações de renda 

da parte executada, referente aos últimos 03 (três) exercícios.

A resposta ficará arquivada em pasta própria na secretaria, sendo 

vedada a extração de cópias.

Restando parcial ou totalmente infrutíferas as diligências, intime-se a parte 

exequente para indicar bens passíveis de penhora ou providência efetiva 

e apta ao prosseguimento regular do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de suspensão pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 

921, III, do Código de Processo Civil.

Importante esclarecer que não se revela suficiente o mero pedido de 

reiteração do pedido de consulta aos sistemas já efetuada por este Juízo.

Transcorrido o prazo in albis, aguarde-se o prazo de suspensão em 

arquivo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 799102 Nr: 13963-64.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.I – Penhora onlineDefiro o pedido para, na hipótese 

de serem encontrados valores em nome da parte executada, determinar 

ao Banco Central do Brasil, via sistema BACENJUD, o bloqueio até a 

quantia indicada. Após, intime-se a parte executada da referida constrição 

para fins de oferecimento de impugnação, no prazo legal.II – RenajudDefiro 

o pedido para busca de veículos em nome da parte executada via Sistema 

RENAJUD. Em sendo positiva, intime-se a parte exequente para manifestar 

se possui interesse na penhora do veículo, indicando o endereço para sua 

formalização. III – InfojudDefiro o pleito de consulta no Sistema INFOJUD 

das declarações de renda da parte executada, referente aos últimos 03 

(três) exercícios.A resposta ficará arquivada em pasta própria na 

secretaria, sendo vedada a extração de cópias.IV – SerasaHavendo 

requerimento, defiro, desde já, a inclusão do nome da parte executada no 

cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 782, § 3º, CPC.Restando 

parcial ou totalmente infrutíferas as diligências, intime-se a parte 

exequente para indicar bens passíveis de penhora ou providência efetiva 

e apta ao prosseguimento regular do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de suspensão pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 

921, III, do Código de Processo Civil.Importante esclarecer que não se 

revela suficiente o mero pedido de reiteração do pedido de consulta aos 

sistemas já efetuada por este Juízo.Transcorrido o prazo in albis, 
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aguarde-se o prazo de suspensão em arquivo.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 784996 Nr: 8189-53.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS BRAGA MARIN, EDUARDO CARVALHO 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAFRA COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E 

CORRETORA LTDA-ME, TEREZA LOURDES GARCIA XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Carvalho Gonçalves - 

OAB:MT0019989O, LUCAS BRAGA MARIN - OAB:16300

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CARVALHO 

GONÇALVES - OAB:19989/O, LUCAS BRAGA MARIN - OAB:16.300/MT

 Vistos e examinados.

I – Penhora online

Defiro o pedido para, na hipótese de serem encontrados valores em nome 

da parte executada, determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema 

BACENJUD, o bloqueio até a quantia indicada, na seguinte forma:

TEREZA DE LURDES GARCIA XAVIER

CPF: 568.901.411-72

R$ 9.566,25 (nove mil quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco 

centavos)

Efetivado o bloqueio, proceda-se à transferência dos valores para a conta 

judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme 

dispõe o art. 840, I, do CPC e art. 515 da CNGC.

 Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio 

do Sistema BACENJUD para o cumprimento de tal finalidade.

 Após, intime-se a parte executada da referida constrição para fins de 

oferecimento de impugnação, no prazo legal.

II – Renajud

Defiro o pedido para busca de veículos em nome da parte executada via 

Sistema RENAJUD.

 Em sendo positiva, intime-se a parte exequente para manifestar se possui 

interesse na penhora do veículo, indicando o endereço para sua 

formalização.

 III – Infojud

Defiro o pleito de consulta no Sistema INFOJUD das declarações de renda 

da parte executada, referente aos últimos 03 (três) exercícios.

A resposta ficará arquivada em pasta própria na secretaria, sendo 

vedada a extração de cópias.

IV – Serasa

Havendo requerimento, defiro, desde já, a inclusão do nome da parte 

executada no cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 782, § 3º, 

CPC.

V – Da penhora de bens

Em sendo parcial ou totalmente negativo o bloqueio de ativo financeiro, 

desde já, defiro a penhora e avaliação do imóvel matriculado sob o nº 

49.302 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Rondonópolis/MT.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 702224 Nr: 10202-64.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Segue em anexo comprovante de busca de endereço da parte requerida 

através dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário.

Intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 718688 Nr: 14156-84.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO DE ALMEIDA LUCIANO, BELMIRO DE 

ALMEIDA LUCIANO E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALVES DOURADO, RENATO 

FERREIRA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT10083

 Vistos e examinados.Primeiramente, retifique-se o nome do devedor 

Renato Ferreira da Rocha para RENATO FERREIRA DE SOUZA (CPF: 

024.474.551-00) na capa dos autos e Sistema Apolo. I – Penhora 

onlineDefiro o pedido para, na hipótese de serem encontrados valores em 

nome da parte executada, determinar ao Banco Central do Brasil, via 

sistema BACENJUD, Após, intime-se a parte executada da referida 

constrição para fins de oferecimento de impugnação, no prazo legal.II – 

RenajudDefiro o pedido para busca de veículos em nome da parte 

executada via Sistema RENAJUD. Em sendo positiva, intime-se a parte 

exequente para manifestar se possui interesse na penhora do veículo, 

indicando o endereço para sua formalização. III – InfojudDefiro o pleito de 

consulta no Sistema INFOJUD das declarações de renda da parte 

executada, referente aos últimos 03 (três) exercícios.A resposta ficará 

arquivada em pasta própria na secretaria, sendo vedada a extração de 

cópias.IV – SerasaHavendo requerimento, defiro, desde já, a inclusão do 

nome da parte executada no cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 

782, § 3º, CPC.Restando parcial ou totalmente infrutíferas as diligências, 

intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora ou 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de suspensão pelo prazo de 01 (um) ano, nos 

termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil.Importante esclarecer 

que não se revela suficiente o mero pedido de reiteração do pedido de 

consulta aos sistemas já efetuada por este Juízo.Transcorrido o prazo in 

albis, aguarde-se o prazo de suspensão em arquivo.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 436854 Nr: 5522-70.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S M C FERRARI ME, JUCILENE SALDANHA DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA NUBIA PANIAGO 

PEREIRA - OAB:MT/5780, STALYN PANIAGO PEREIRA - 

OAB:6115-B/MT

 Vistos e examinados.I – Penhora onlineDefiro o pedido para, na hipótese 

de serem encontrados valores em nome da parte executada, determinar 

ao Banco Central do Brasil, via sistema BACENJUD, o bloqueio até a 

quantia indicada.Após, intime-se a parte executada da referida constrição 

para fins de oferecimento de impugnação, no prazo legal.II – RenajudDefiro 

o pedido para busca de veículos em nome da parte executada via Sistema 

RENAJUD. Em sendo positiva, intime-se a parte exequente para manifestar 

se possui interesse na penhora do veículo, indicando o endereço para sua 

formalização. III – InfojudDefiro o pleito de consulta no Sistema INFOJUD 

das declarações de renda da parte executada, referente aos últimos 03 

(três) exercícios.A resposta ficará arquivada em pasta própria na 

secretaria, sendo vedada a extração de cópias.IV – SerasaHavendo 

requerimento, defiro, desde já, a inclusão do nome da parte executada no 

cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 782, § 3º, CPC.Restando 

parcial ou totalmente infrutíferas as diligências, intime-se a parte 

exequente para indicar bens passíveis de penhora ou providência efetiva 

e apta ao prosseguimento regular do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção por ausência de bens, nos termos Provimento nº 

84/2014 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso.Importante esclarecer que não se revela suficiente o mero pedido 

de reiteração do pedido de consulta aos sistemas já efetuada por este 

Juízo.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 451916 Nr: 7095-12.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANI DA COSTA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA BALBINO CAJANGO - 

DEFENSORA - OAB:

 Vistos e examinados.

I – Penhora online

Defiro o pedido para, na hipótese de serem encontrados valores em nome 

da parte executada, determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema 

BACENJUD, o bloqueio até a quantia indicada, na seguinte forma:

IRANI DA COSTA SANTANA

CPF: 502.373.061-15

R$ 1.565,43 (mil quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta e três 

centavos)

Efetivado o bloqueio, proceda-se à transferência dos valores para a conta 

judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme 

dispõe o art. 840, I, do CPC e art. 515 da CNGC.

 Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio 

do Sistema BACENJUD para o cumprimento de tal finalidade.

 Após, intime-se a parte executada da referida constrição para fins de 

oferecimento de impugnação, no prazo legal.

II – Renajud

Defiro o pedido para busca de veículos em nome da parte executada via 

Sistema RENAJUD.

 Em sendo positiva, intime-se a parte exequente para manifestar se possui 

interesse na penhora do veículo, indicando o endereço para sua 

formalização.

 III – Infojud

Defiro o pleito de consulta no Sistema INFOJUD das declarações de renda 

da parte executada, referente aos últimos 03 (três) exercícios.

A resposta ficará arquivada em pasta própria na secretaria, sendo 

vedada a extração de cópias.

Restando parcial ou totalmente infrutíferas as diligências, intime-se a parte 

exequente para indicar bens passíveis de penhora ou providência efetiva 

e apta ao prosseguimento regular do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de suspensão pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 

921, III, do Código de Processo Civil.

Importante esclarecer que não se revela suficiente o mero pedido de 

reiteração do pedido de consulta aos sistemas já efetuada por este Juízo.

Transcorrido o prazo in albis, aguarde-se o prazo de suspensão em 

arquivo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 406402 Nr: 2124-86.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAUL AMARAL CAMPOS, DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESON PRE MOLDADOS SONORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVALDO CANDIDO FEITOSA 

- OAB:OAB/MS/12819, MARA NEIDE ROCHA LACERDA ARRUDA - 

OAB:MS/11.500, MAURICIO SARTO - OAB:10772/MS, OLÍVIA OLIVEIRA 

MUNIZ - OAB:14.699/MT, WAGNER SHIMOSAKAI - OAB:MT/10386 - B

 Vistos e examinados.Primeiramente, esclareço que Joel Miyahira não 

integra o polo passivo do cumprimento de sentença, tendo em vista que se 

trata de mero representante legal do devedor.I – Penhora onlineDefiro o 

pedido para, na hipótese de serem encontrados valores em nome da parte 

executada, determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema BACENJUD, 

o bloqueio até a quantia indicada. Após, intime-se a parte executada da 

referida constrição para fins de oferecimento de impugnação, no prazo 

legal.II – RenajudDefiro o pedido para busca de veículos em nome da parte 

executada via Sistema RENAJUD. Em sendo positiva, intime-se a parte 

exequente para manifestar se possui interesse na penhora do veículo, 

indicando o endereço para sua formalização. III – InfojudDefiro o pleito de 

consulta no Sistema INFOJUD das declarações de renda da parte 

executada, referente aos últimos 03 (três) exercícios.A resposta ficará 

arquivada em pasta própria na secretaria, sendo vedada a extração de 

cópias.Restando parcial ou totalmente infrutíferas as diligências, intime-se 

a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora ou providência 

efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de suspensão pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do 

art. 921, III, do Código de Processo Civil.Importante esclarecer que não se 

revela suficiente o mero pedido de reiteração do pedido de consulta aos 

sistemas já efetuada por este Juízo.Transcorrido o prazo in albis, 

aguarde-se o prazo de suspensão em arquivo.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 423402 Nr: 5559-34.2009.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIVANIA BEZERRA LOIOLA, VITOR LAIOLA 

GONCALVES, FRANCISCO GONCALVES DO NASCIMENTO, GILMAR 

MONTEIRO DO NASCIMENTO, THAIRA LOIOLA GONCALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LAURA TRICHES BERTOL, HDI SEGUROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA MACHADO MUCHAGATA 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611/MS, NELSON PEREIRA LOPES - OAB:3951/MT, 

RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT

 Vistos e examinados.Proceda-se a conversão do feito para cumprimento 

de sentença na capa dos autos e Sistema Apolo, procedendo-se a 

exclusão de HDI seguros do polo passivo.I – Penhora onlineDefiro o pedido 

para, na hipótese de serem encontrados valores em nome da parte 

executada, determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema BACENJUD, 

o bloqueio até a quantia indicada. Após, intime-se a parte executada da 

referida constrição para fins de oferecimento de impugnação, no prazo 

legal.II – RenajudDefiro o pedido para busca de veículos em nome da parte 

executada via Sistema RENAJUD. Em sendo positiva, intime-se a parte 

exequente para manifestar se possui interesse na penhora do veículo, 

indicando o endereço para sua formalização. III – InfojudDefiro o pleito de 

consulta no Sistema INFOJUD das declarações de renda da parte 

executada, referente aos últimos 03 (três) exercícios.A resposta ficará 

arquivada em pasta própria na secretaria, sendo vedada a extração de 

cópias.IV – SerasaHavendo requerimento, defiro, desde já, a inclusão do 

nome da parte executada no cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 

782, § 3º, CPC.Restando parcial ou totalmente infrutíferas as diligências, 

intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora ou 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de suspensão pelo prazo de 01 (um) ano, nos 

termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil.Importante esclarecer 

que não se revela suficiente o mero pedido de reiteração do pedido de 

consulta aos sistemas já efetuada por este Juízo.Transcorrido o prazo in 

albis, aguarde-se o prazo de suspensão em arquivo.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 431772 Nr: 433-66.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RICARDO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO AUGUSTO RIBEIRO, PEDRO AUGUSTO 

FERREIRA JUNIOR, NEIDE REGINA V FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE REZENDE 

- OAB:6.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.I – Da citaçãoAnalisando os autos, observa-se que 

o executado Pedro Augusto Ferreira Júnior não foi citado até o presente 

momento.Dessa forma, intime-se a parte exequente para informar indicar 

endereço para citação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção em relação ao referido executado.II – Penhora onlineDefiro o 

pedido para, na hipótese de serem encontrados valores em nome da parte 

executada, determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema BACENJUD, 
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o bloqueio até a quantia indicadaApós, intime-se a parte executada da 

referida constrição para fins de oferecimento de impugnação, no prazo 

legal.III – RenajudDefiro o pedido para busca de veículos em nome da parte 

executada via Sistema RENAJUD. Em sendo positiva, intime-se a parte 

exequente para manifestar se possui interesse na penhora do veículo, 

indicando o endereço para sua formalização. IV – InfojudDefiro o pleito de 

consulta no Sistema INFOJUD das declarações de renda da parte 

executada, referente aos últimos 03 (três) exercícios.A resposta ficará 

arquivada em pasta própria na secretaria, sendo vedada a extração de 

cópias.V – SerasaHavendo requerimento, defiro, desde já, a inclusão do 

nome da parte executada no cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 

782, § 3º, CPC.Restando parcial ou totalmente infrutíferas as diligências, 

intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora ou 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de suspensão pelo prazo de 01 (um) ano, nos 

termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil.Importante esclarecer 

que não se revela suficiente o mero pedido de reiteração do pedido de 

consulta aos sistemas já efetuada por este Juízo.Transcorrido o prazo in 

albis, aguarde-se o prazo de suspensão em arquivo.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001672-39.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Edezio Pereira da Silva (REQUERENTE)

Minervina Batista Pereira (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001672-39.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: EDEZIO PEREIRA DA SILVA, MINERVINA BATISTA PEREIRA 

Vistos e examinados. Analisando os autos, observa-se que se trata de 

matéria afeta à Vara de Família e Sucessões. Dessa forma, declino da 

competência para processar e julgar o presente feito e, 

consequentemente, determino a sua redistribuição para uma das Varas de 

Família e Sucessões desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002221-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR CAETANO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR OAB - MT17225/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SETPAR Empreendimentos (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002221-54.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): VILMAR CAETANO DE ALMEIDA REU: SETPAR 

EMPREENDIMENTOS Vistos e examinados. I – Penhora online Defiro o 

pedido para, na hipótese de serem encontrados valores em nome da parte 

executada, determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema BACENJUD, 

o bloqueio até a quantia indicada, na seguinte forma: KAPPA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CNPJ: 97.522.734/0001-72 R$ 

62.946,32 (sessenta e dois mil novecentos e quarenta e seis reais e trinta 

e dois centavos) Efetivado o bloqueio, proceda-se à transferência dos 

valores para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e art. 515 da CNGC. 

Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio 

do Sistema BACENJUD para o cumprimento de tal finalidade. Após, 

intime-se a parte executada da referida constrição para fins de 

oferecimento de impugnação, no prazo legal. II – Renajud Defiro o pedido 

para busca de veículos em nome da parte executada via Sistema 

RENAJUD. Em sendo positiva, intime-se a parte exequente para manifestar 

se possui interesse na penhora do veículo, indicando o endereço para sua 

formalização. III – Infojud Defiro o pleito de consulta no Sistema INFOJUD 

das declarações de renda da parte executada, referente aos últimos 03 

(três) exercícios. A resposta ficará arquivada em pasta própria na 

secretaria, sendo vedada a extração de cópias. IV – Serasa Havendo 

requerimento, defiro, desde já, a inclusão do nome da parte executada no 

cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 782, § 3º, CPC. Restando 

parcial ou totalmente infrutíferas as diligências, intime-se a parte 

exequente para indicar bens passíveis de penhora ou providência efetiva 

e apta ao prosseguimento regular do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de suspensão pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 

921, III, do Código de Processo Civil. Importante esclarecer que não se 

revela suficiente o mero pedido de reiteração do pedido de consulta aos 

sistemas já efetuada por este Juízo. Transcorrido o prazo in albis, 

aguarde-se o prazo de suspensão em arquivo. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002221-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR CAETANO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR OAB - MT17225/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SETPAR Empreendimentos (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002221-54.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): VILMAR CAETANO DE ALMEIDA REU: SETPAR 

EMPREENDIMENTOS Vistos e examinados. I – Penhora online Defiro o 

pedido para, na hipótese de serem encontrados valores em nome da parte 

executada, determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema BACENJUD, 

o bloqueio até a quantia indicada, na seguinte forma: KAPPA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CNPJ: 97.522.734/0001-72 R$ 

62.946,32 (sessenta e dois mil novecentos e quarenta e seis reais e trinta 

e dois centavos) Efetivado o bloqueio, proceda-se à transferência dos 

valores para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e art. 515 da CNGC. 

Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio 

do Sistema BACENJUD para o cumprimento de tal finalidade. Após, 

intime-se a parte executada da referida constrição para fins de 

oferecimento de impugnação, no prazo legal. II – Renajud Defiro o pedido 

para busca de veículos em nome da parte executada via Sistema 

RENAJUD. Em sendo positiva, intime-se a parte exequente para manifestar 

se possui interesse na penhora do veículo, indicando o endereço para sua 

formalização. III – Infojud Defiro o pleito de consulta no Sistema INFOJUD 

das declarações de renda da parte executada, referente aos últimos 03 

(três) exercícios. A resposta ficará arquivada em pasta própria na 

secretaria, sendo vedada a extração de cópias. IV – Serasa Havendo 

requerimento, defiro, desde já, a inclusão do nome da parte executada no 

cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 782, § 3º, CPC. Restando 

parcial ou totalmente infrutíferas as diligências, intime-se a parte 

exequente para indicar bens passíveis de penhora ou providência efetiva 

e apta ao prosseguimento regular do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de suspensão pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 

921, III, do Código de Processo Civil. Importante esclarecer que não se 

revela suficiente o mero pedido de reiteração do pedido de consulta aos 

sistemas já efetuada por este Juízo. Transcorrido o prazo in albis, 

aguarde-se o prazo de suspensão em arquivo. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001778-98.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEA ROSA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE MENDES MULLER AFFI OAB - MT9022-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEMAR BERNARDES SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001778-98.2020.8.11.0003. 
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REQUERENTE: LEA ROSA DE JESUS REQUERIDO: JOSEMAR BERNARDES 

SANTOS Vistos e examinados. Analisando os autos, observa-se que se 

trata de carta precatória de matéria afeta a vara de família e sucessões. 

Dessa forma, proceda-se a redistribuição para a vara competente (justiça 

gratuita) ou intime-se a parte autora para que promova as diligências 

necessárias para redistribuição do feito fisicamente (com custas), no 

prazo de 30 (trinta) dias. Após, arquivem-se com as baixas e anotações 

de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001681-98.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Rayne Ferreira da Silva Matos (REQUERENTE)

LUZIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Victor Antônio Matos Ferreira (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001681-98.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUZIA FERREIRA DA SILVA, RAYNE FERREIRA DA SILVA 

MATOS REQUERIDO: VICTOR ANTÔNIO MATOS FERREIRA Vistos e 

examinados. Analisando os autos, observa-se que se trata de carta 

precatória de matéria afeta a vara de família e sucessões. Dessa forma, 

proceda-se a redistribuição para a vara competente (justiça gratuita) ou 

intime-se a parte autora para que promova as diligências necessárias para 

redistribuição do feito fisicamente (com custas), no prazo de 30 (trinta) 

dias. Após, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010148-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN DAMASCENA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1010148-71.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): JHONATAN DAMASCENA ROCHA REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos e examinados. Face o teor da petição que noticia que o 

réu/executado ofereceu pagamento de valores para o cumprimento da 

condenação, com fulcro no disposto no art. 526, §3º, do CPC/2015, 

declaro satisfeita a obrigação e extinto o processo, vez que o 

autor/exequente não se opôs ao pagamento pelo réu. Autorizo o 

levantamento dos valores depositados, devendo ser observada a conta 

bancária indicada pela parte autora. Expeça-se o alvará. Após o 

cumprimento de todas as formalidades necessárias, inclusive eventuais 

baixas e/ou liberações nos sistemas, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito

1º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001723-50.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BENEDITO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001723-50.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOAO BENEDITO 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELSON REZENDE DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 06/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 6 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001724-35.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEI MARTINS DE ASSIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS RAMOS OAB - MT25594/O 

(ADVOGADO(A))

DANILLO HENRIQUE FERNANDES OAB - MT0009866S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1001724-35.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:EDNEI MARTINS 

DE ASSIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA CAROLINA 

RODRIGUES DOS SANTOS RAMOS, DANILLO HENRIQUE FERNANDES 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 06/04/2020 Hora: 15:20 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010417-42.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ANDRE FREITAS BUGNOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO JOSE GIOVANINI CASADIO OAB - SP211796 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 28897778) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 6 de fevereiro de 2020. 

DANIELA MARIA ARAUJO ADORNO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1º 

JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010410-50.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KENI APARECIDO ESPIRITO SANTO SIGNATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 28857799) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 6 de fevereiro de 2020. 
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DANIELA MARIA ARAUJO ADORNO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1º 

JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010589-81.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR BARCELLO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 28882877) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 6 de fevereiro de 2020. 

DANIELA MARIA ARAUJO ADORNO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1º 

JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010608-87.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALBERTO EVARISTO DE LABIO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEYLA GRANCE MARTINS OAB - MT25087/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 28749259) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 6 de fevereiro de 2020. 

DANIELA MARIA ARAUJO ADORNO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1º 

JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010606-20.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANIRA DE SOUZA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 28835127) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 6 de fevereiro de 2020. 

DANIELA MARIA ARAUJO ADORNO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1º 

JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010649-54.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANICIO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 28858718) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 6 de fevereiro de 2020. 

DANIELA MARIA ARAUJO ADORNO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1º 

JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001747-78.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001747-78.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARCIANO DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 06/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001750-33.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ERASMO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001750-33.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSE ERASMO 

GOMES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 06/04/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 6 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001752-03.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001752-03.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VALDOMIRO 

RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 
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EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 6 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001758-10.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXLEY ANGELO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001758-10.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ALEXLEY 

ANGELO DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001759-92.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001759-92.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA JOSE 

PEREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: COMPANHIA 

ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

07/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001762-47.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001762-47.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ADRIELE DO 

NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

07/04/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001763-32.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO FRANCISCO IKA MAKUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001763-32.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:REINALDO 

FRANCISCO IKA MAKUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 07/04/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001766-84.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR PAULINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001766-84.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VALDIR PAULINO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001769-39.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001769-39.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LORENA 

CARDOSO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 13/04/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001770-24.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DE SOUZA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001770-24.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MILTON DE 

SOUZA FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

13/04/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001772-91.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001772-91.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSE DE 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 13/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 6 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001775-46.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001775-46.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUCIANO DOS 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 13/04/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001780-68.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LINDENBERG OLIVEIRA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001780-68.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LINDENBERG 

OLIVEIRA LUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 13/04/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 6 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001784-08.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR BARBOSA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001784-08.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VALDEMIR 

BARBOSA FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 13/04/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001785-90.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON ARAUJO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001785-90.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MILTON ARAUJO 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001787-60.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA VIEIRA DA SILVA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001787-60.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ROSANA VIEIRA 

DA SILVA FREITAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 
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comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001796-22.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAISA ANDREA DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001796-22.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MAISA ANDREA 

DA SILVA LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 6 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001797-07.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVALDO TORO KIGA RUFINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001797-07.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RONIVALDO 

TORO KIGA RUFINO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001798-89.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001798-89.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CRISTIANO 

CORREIA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

14/04/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001799-74.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GERALDO DAS MERCES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001799-74.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:FRANCISCO 

GERALDO DAS MERCES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 14/04/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001800-59.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINDO FLAVIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001800-59.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CARLINDO 

FLAVIO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 15/04/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001804-96.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMU VIEIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001804-96.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RAIMU VIEIRA DE 

CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 15/04/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 6 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001807-51.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ZUZE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001807-51.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DIEGO ZUZE 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE 

SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

15/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001814-43.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001814-43.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:EDUARDO 

ALVES SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

15/04/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001820-50.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE GOMES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001820-50.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ROSIMEIRE 

GOMES BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 15/04/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 6 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001823-05.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA BAKORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001823-05.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA REGINA 

BAKORO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

15/04/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001582-31.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DOS SANTOS LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001582-31.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: SUELI DOS SANTOS LEMES REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Em análise ao 

preâmbulo da petição inicial, verifico a AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO EM NOME DO POLO ATIVO, estando em total dissonância com 

o artigo 320 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, veja-se o que 

dispõe o artigo 320 do Código de Processo Civil,in verbis: Art. 320 -A 

petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação. Desta feita, providencie o requerente o documento 

comprovante de seu endereço, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do Código 

de Processo Civil. Após, tomadas as providências, voltem-me conclusos 

com urgência para apreciação do pedido liminar. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT. 

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001665-47.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO NANOR ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO OAB - MT18950/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001665-47.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: DIOGO NANOR ALVES FERREIRA REQUERIDO: BANCO 

INTERMEDIUM SA Vistos, etc. Em análise ao preâmbulo da petição inicial, 

verifico a AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DO 

POLO ATIVO, estando em total dissonância com o artigo 320 do Código de 

Processo Civil. Nesse sentido, veja-se o que dispõe o artigo 320 do Código 

de Processo Civil,in verbis: Art. 320 -A petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação. Desta feita, 

providencie o requerente o documento comprovante de seu endereço, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos 

do art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Após, tomadas 

as providências, voltem-me conclusos com urgência para apreciação do 

pedido liminar. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001713-06.2020.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDINA FERREIRA DE SENA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA BUQUIGARE ARAUJO OAB - MT25593/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001713-06.2020.8.11.0003. 

AUTOR: NIVALDINA FERREIRA DE SENA REU: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. RECEBO a petição inicial 

eis que preenche os requisitos do art. 319 do Novo Código de Processo 

Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. No caso 

vertente, verifico, ainda, que não é o caso de improcedência liminar do 

pedido, conforme disposto no art. 334 do Novo Código de Processo Civil. 

CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, no endereço informado, 

consignando-se as advertências legais. INTIMEM-SE as partes para 

comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO já designada, oportunidade em 

que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, 

ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da 

audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados 

na petição inicial (art. 344, NCPC). Consigno que, se houver contestação 

tempestiva, somente se intimará o autor para apresentar impugnação no 

prazo de 05 (cinco) dias se com a peça defensiva forem juntados 

documentos relevantes ao deslinde da causa ou contiver pedido 

contraposto, o que deverá ser certificado pela Secretaria. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001251-49.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE CALDEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERGINIA CHINELATO OAB - MT24047-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001251-49.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ELIETE CALDEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos, etc. Analisando detidamente o feito, verifico o 

requerente não juntou comprovante de endereço conforme requerido, 

juntando apenas a solicitação da juntada do comprovante de endereço. 

Desta feita, sob pena de extinção do feito sem julgamento de mérito por 

inépcia da inicial, providencie a requerente o documento comprovante de 

seu endereço em sua titularidade, no prazo de 5 (cinco) dias Após, 

tomadas às providências, voltem-me conclusos com urgência para 

apreciação do pedido liminar. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT. RHAMICE IBRAHIM 

ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014611-85.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BRAGA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1014611-85.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: EDSON BRAGA DA COSTA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. RECEBO a 

petição inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. 

No caso vertente, verifico, ainda, que não é o caso de improcedência 

liminar do pedido, conforme disposto no art. 334 do Código de Processo 

Civil. Assim, CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. INTIMEM-SE as partes para 

comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em 

que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, 

ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da 

audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados 

na petição inicial (art. 344, CPC). Consigno que, se houver contestação 

tempestiva, somente se intimará o autor para apresentar impugnação no 

prazo de 05 (cinco) dias se com a peça defensiva forem juntados 

documentos relevantes ao deslinde da causa ou contiver pedido 

contraposto, o que deverá ser certificado pela Secretaria. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013945-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUDITE DE ARAUJO NISHYAMA (REQUERENTE)

MARIA JANICLEIDE SANTOS DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

DULCINEIA BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013945-84.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: DULCINEIA BARBOSA DOS SANTOS, JUDITE DE ARAUJO 

NISHYAMA, MARIA JANICLEIDE SANTOS DA SILVA SOUSA REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Vistos, etc. A presente ação foi 

inicialmente distribuída perante o Segundo Juizado Especial desta 

Comarca, sendo por aquele Juízo declinado a competência para o Juizado 

Especial em virtude da Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP, para modificar as 

competências do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de 

Rondonópolis. Desta forma, intimem-se as partes da redistribuição do 

processo, para requererem o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias. Após, volte-me conclusos. Às providencias, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM 

ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001830-94.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDETE BORGES MUNIZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ADRIANA INOCENCIO DE MATOS OAB - MT25012/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1001830-94.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:BERNARDETE 

BORGES MUNIZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLA ADRIANA 

INOCENCIO DE MATOS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

16/04/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1020094-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1020094-02.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): ANDERSON DA SILVA REU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Vistos, etc. Defiro o pleito conforme o 

postulado. Desta forma, em razão da urgência que o presente caso 

requer, determino a expedição do respectivo alvará judicial COM 

URGÊNCIA. Às providencias, expedindo-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001646-41.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GREICE DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001646-41.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: GREICE DA SILVA PEREIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATATUAL C/C COM INEXIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, ajuizada por GREICE DA SILVA PEREIRA em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A MOVEL, ambos com qualificação nos autos. A 

parte autora formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência 

para determinar que a parte requerida proceda com a exclusão de seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, Serasa e Cartório de 

Protestos). Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos 

do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos do Código de 

Processo Civil. Quanto ao pleito de tutela de urgência, de início, cabe 

destacar que não há óbice para eventual concessão de tutela antecipada 

no âmbito dos Juizados Especiais, consoante orienta o Enunciado nº 03 

dos Juizados Especiais Estaduais e nº 26 do FONAJE (Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais). A questão posta nos autos requer profunda análise 

da verossimilhança do direito invocado na exordial, sendo que para 

deferimento da tutela de urgência se faz necessária à existência de prova 

inequívoca, a verossimilhança da alegação e que haja fundado receio de 

dano irreparável e de difícil reparação, sendo que no caso presente, tais 

requisitos não se encontram comprovados de plano. Por tais 

considerações, sem prejuízo de revogação ou modificação posterior, 

INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, visto que a cognição 

sumária do direito e a tutela de urgência devem estar em consonância com 

o ordenamento processual e se ater ao que estabelece o artigo 300 do 

Código de Processo Civil e seus incisos. No mais, cite(m)-se e notifique(m)

-se o (a) (s) Reclamado (a) (s) de todo o teor da presente ação (cópia 

anexa), bem como para que compareça(m) perante este Juizado Especial 

Cível, no Fórum desta Comarca, em audiência designada, advertindo-o (a) 

(s) de que o seu não comparecimento poderá (ao) lhe(s) acarretar 

prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras as alegações 

iniciais e proferido o julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da Lei n.º 

9.099/95). Notifique(m)-se o (a) (s) Reclamante(s), constando da 

intimação que sua(s) ausência(s) implicará (ão) extinção do feito, na 

forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. RHAMICE IBRAHIM 

ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001649-93.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI CRISTINA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001649-93.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARLI CRISTINA DE MELO REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATATUAL C/C COM INEXIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, ajuizada por MARLI CRISTINA DE MELO em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A MÓVEL, ambos com qualificação nos autos. A 

parte autora formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência 

para determinar que a parte requerida proceda com a exclusão de seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, Serasa e Cartório de 

Protestos). Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos 

do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos do Código de 

Processo Civil. Quanto ao pleito de tutela de urgência, de início, cabe 

destacar que não há óbice para eventual concessão de tutela antecipada 

no âmbito dos Juizados Especiais, consoante orienta o Enunciado nº 03 

dos Juizados Especiais Estaduais e nº 26 do FONAJE (Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais). A questão posta nos autos requer profunda análise 

da verossimilhança do direito invocado na exordial, sendo que para 

deferimento da tutela de urgência se faz necessária à existência de prova 

inequívoca, a verossimilhança da alegação e que haja fundado receio de 

dano irreparável e de difícil reparação, sendo que no caso presente, tais 

requisitos não se encontram comprovados de plano. Por tais 

considerações, sem prejuízo de revogação ou modificação posterior, 

INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, visto que a cognição 

sumária do direito e a tutela de urgência devem estar em consonância com 

o ordenamento processual e se ater ao que estabelece o artigo 300 do 

Código de Processo Civil e seus incisos. No mais, cite(m)-se e notifique(m)

-se o (a) (s) Reclamado (a) (s) de todo o teor da presente ação (cópia 

anexa), bem como para que compareça(m) perante este Juizado Especial 

Cível, no Fórum desta Comarca, em audiência designada, advertindo-o (a) 

(s) de que o seu não comparecimento poderá (ao) lhe(s) acarretar 

prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras as alegações 

iniciais e proferido o julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da Lei n.º 

9.099/95). Notifique(m)-se o (a) (s) Reclamante(s), constando da 

intimação que sua(s) ausência(s) implicará (ão) extinção do feito, na 

forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. RHAMICE IBRAHIM 

ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001650-78.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIANE FERREIRA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001650-78.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: VALDIANE FERREIRA ROSA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATATUAL C/C COM INEXIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, ajuizada por MARLI CRISTINA DE MELO em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A MÓVEL, ambos com qualificação nos autos. A 

parte autora formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência 

para determinar que a parte requerida proceda com a exclusão de seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, Serasa e Cartório de 

Protestos). Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos 

do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos do Código de 

Processo Civil. Quanto ao pleito de tutela de urgência, de início, cabe 

destacar que não há óbice para eventual concessão de tutela antecipada 
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no âmbito dos Juizados Especiais, consoante orienta o Enunciado nº 03 

dos Juizados Especiais Estaduais e nº 26 do FONAJE (Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais). A questão posta nos autos requer profunda análise 

da verossimilhança do direito invocado na exordial, sendo que para 

deferimento da tutela de urgência se faz necessária à existência de prova 

inequívoca, a verossimilhança da alegação e que haja fundado receio de 

dano irreparável e de difícil reparação, sendo que no caso presente, tais 

requisitos não se encontram comprovados de plano. Por tais 

considerações, sem prejuízo de revogação ou modificação posterior, 

INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, visto que a cognição 

sumária do direito e a tutela de urgência devem estar em consonância com 

o ordenamento processual e se ater ao que estabelece o artigo 300 do 

Código de Processo Civil e seus incisos. No mais, cite(m)-se e notifique(m)

-se o (a) (s) Reclamado (a) (s) de todo o teor da presente ação (cópia 

anexa), bem como para que compareça(m) perante este Juizado Especial 

Cível, no Fórum desta Comarca, em audiência designada, advertindo-o (a) 

(s) de que o seu não comparecimento poderá (ao) lhe(s) acarretar 

prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras as alegações 

iniciais e proferido o julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da Lei n.º 

9.099/95). Notifique(m)-se o (a) (s) Reclamante(s), constando da 

intimação que sua(s) ausência(s) implicará (ão) extinção do feito, na 

forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. RHAMICE IBRAHIM 

ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001655-03.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DORNELAS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001655-03.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: VANESSA DORNELAS SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATATUAL C/C COM INEXIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, ajuizada por MARLI CRISTINA DE MELO em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A MÓVEL, ambos com qualificação nos autos. A 

parte autora formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência 

para determinar que a parte requerida proceda com a exclusão de seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, Serasa e Cartório de 

Protestos). Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos 

do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos do Código de 

Processo Civil. Quanto ao pleito de tutela de urgência, de início, cabe 

destacar que não há óbice para eventual concessão de tutela antecipada 

no âmbito dos Juizados Especiais, consoante orienta o Enunciado nº 03 

dos Juizados Especiais Estaduais e nº 26 do FONAJE (Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais). A questão posta nos autos requer profunda análise 

da verossimilhança do direito invocado na exordial, sendo que para 

deferimento da tutela de urgência se faz necessária à existência de prova 

inequívoca, a verossimilhança da alegação e que haja fundado receio de 

dano irreparável e de difícil reparação, sendo que no caso presente, tais 

requisitos não se encontram comprovados de plano. Por tais 

considerações, sem prejuízo de revogação ou modificação posterior, 

INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, visto que a cognição 

sumária do direito e a tutela de urgência devem estar em consonância com 

o ordenamento processual e se ater ao que estabelece o artigo 300 do 

Código de Processo Civil e seus incisos. No mais, cite(m)-se e notifique(m)

-se o (a) (s) Reclamado (a) (s) de todo o teor da presente ação (cópia 

anexa), bem como para que compareça(m) perante este Juizado Especial 

Cível, no Fórum desta Comarca, em audiência designada, advertindo-o (a) 

(s) de que o seu não comparecimento poderá (ao) lhe(s) acarretar 

prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras as alegações 

iniciais e proferido o julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da Lei n.º 

9.099/95). Notifique(m)-se o (a) (s) Reclamante(s), constando da 

intimação que sua(s) ausência(s) implicará (ão) extinção do feito, na 

forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. RHAMICE IBRAHIM 

ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001651-63.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001651-63.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ROBERTO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATATUAL C/C COM INEXIBILIDADE 

DE DÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, ajuizada por ROBERTO CARLOS BARBOSA em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A MÓVEL, ambos com qualificação nos autos. A 

parte autora formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência 

para determinar que a parte requerida proceda com a exclusão de seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, Serasa e Cartório de 

Protestos). Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos 

do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos do Código de 

Processo Civil. Quanto ao pleito de tutela de urgência, de início, cabe 

destacar que não há óbice para eventual concessão de tutela antecipada 

no âmbito dos Juizados Especiais, consoante orienta o Enunciado nº 03 

dos Juizados Especiais Estaduais e nº 26 do FONAJE (Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais). A questão posta nos autos requer profunda análise 

da verossimilhança do direito invocado na exordial, sendo que para 

deferimento da tutela de urgência se faz necessária à existência de prova 

inequívoca, a verossimilhança da alegação e que haja fundado receio de 

dano irreparável e de difícil reparação, sendo que no caso presente, tais 

requisitos não se encontram comprovados de plano. Por tais 

considerações, sem prejuízo de revogação ou modificação posterior, 

INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, visto que a cognição 

sumária do direito e a tutela de urgência devem estar em consonância com 

o ordenamento processual e se ater ao que estabelece o artigo 300 do 

Código de Processo Civil e seus incisos. No mais, cite(m)-se e notifique(m)

-se o (a) (s) Reclamado (a) (s) de todo o teor da presente ação (cópia 

anexa), bem como para que compareça(m) perante este Juizado Especial 

Cível, no Fórum desta Comarca, em audiência designada, advertindo-o (a) 

(s) de que o seu não comparecimento poderá (ao) lhe(s) acarretar 

prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras as alegações 

iniciais e proferido o julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da Lei n.º 

9.099/95). Notifique(m)-se o (a) (s) Reclamante(s), constando da 

intimação que sua(s) ausência(s) implicará (ão) extinção do feito, na 

forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. RHAMICE IBRAHIM 

ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001645-56.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001645-56.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: FLAVIA ALVES DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATATUAL C/C COM INEXIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, ajuizada por FLAVIA ALVES DOS SANTOS em desfavor de 

BANCO BRADESCO, ambos com qualificação nos autos. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 
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determinar que a parte requerida proceda com a exclusão de seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, Serasa e Cartório de Protestos). 

Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 

e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos do Código de Processo 

Civil. Quanto ao pleito de tutela de urgência, de início, cabe destacar que 

não há óbice para eventual concessão de tutela antecipada no âmbito dos 

Juizados Especiais, consoante orienta o Enunciado nº 03 dos Juizados 

Especiais Estaduais e nº 26 do FONAJE (Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais). A questão posta nos autos requer profunda análise da 

verossimilhança do direito invocado na exordial, sendo que para 

deferimento da tutela de urgência se faz necessária à existência de prova 

inequívoca, a verossimilhança da alegação e que haja fundado receio de 

dano irreparável e de difícil reparação, sendo que no caso presente, tais 

requisitos não se encontram comprovados de plano. Por tais 

considerações, sem prejuízo de revogação ou modificação posterior, 

INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, visto que a cognição 

sumária do direito e a tutela de urgência devem estar em consonância com 

o ordenamento processual e se ater ao que estabelece o artigo 300 do 

Código de Processo Civil e seus incisos. No mais, cite(m)-se e notifique(m)

-se o (a) (s) Reclamado (a) (s) de todo o teor da presente ação (cópia 

anexa), bem como para que compareça(m) perante este Juizado Especial 

Cível, no Fórum desta Comarca, em audiência designada, advertindo-o (a) 

(s) de que o seu não comparecimento poderá (ao) lhe(s) acarretar 

prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras as alegações 

iniciais e proferido o julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da Lei n.º 

9.099/95). Notifique(m)-se o (a) (s) Reclamante(s), constando da 

intimação que sua(s) ausência(s) implicará (ão) extinção do feito, na 

forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. RHAMICE IBRAHIM 

ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001583-16.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MENDES PRUDENCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUZICLEI MAINARDES RODRIGUES OAB - MT7812/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001583-16.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ALEXANDRE MENDES PRUDENCIO REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Pleiteia na exordial, concessão de antecipação de tutela a fim 

de que a requerida proceda com a exclusão de seu nome dos Cadastros 

Restritivos de Crédito. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche 

os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos do 

Código de Processo Civil. A questão posta nos autos requer profunda 

análise da verossimilhança do direito invocado na exordial, sendo que os 

elementos autorizadores da medida devem estar sobejamente provados. 

Quanto ao pleito de antecipação de tutela, de início, cabe destacar que 

não há óbice para eventual concessão de tutela antecipada no âmbito dos 

Juizados Especiais, consoante orienta o Enunciado nº 03 dos Juizados 

Especiais Estaduais e nº 26 do FONAJE (Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais). No entanto, no caso vertente, pelo que consta da exordial e 

documentos, não verifico a existência de prova inequívoca, para de plano 

conceder tal medida pleiteada, ocorrendo risco de dano irreparável se 

concedida, assim, POSTERGO a análise do pedido de antecipação de 

tutela para após a apresentação da defesa. No mais, cite(m)-se e 

notifique(m)-se o(a)(s) Reclamado(a)(s) de todo o teor da presente ação 

(cópia anexa), bem como para que compareça(m) perante este Juizado 

Especial Cível, no Fórum desta Comarca, em audiência designada, 

advertindo-o(a)(s) de que o seu não comparecimento poderá(ao) lhe(s) 

acarretar prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras as 

alegações iniciais e proferido o julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da 

Lei n.º 9.099/95). Notifique(m)-se o(a)(s) Reclamante(s), constando da 

intimação que sua(s) ausência(s) implicará(ão) extinção do feito, na forma 

do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM 

ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001571-02.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISNEY FERNANDO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001571-02.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: FRANCISNEY FERNANDO DE JESUS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA ajuizada por FRANCISNEY 

FERNANDO DE JESUS, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ambos com qualificação nos autos. A 

parte autora formula em peça vestibular pedido de tutela de urgência 

objetivando a exclusão de seu nome de todos e quaisquer cadastros 

restritivos de crédito constantes no SERASA/SPC. Primeiramente, RECEBO 

a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo 

Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. No caso 

vertente, verifico, ainda, que não é o caso de improcedência liminar do 

pedido, conforme disposto no art. 334 do Código de Processo Civil. Ato 

contínuo, analisando detidamente a inicial e documentos com ela 

acostados, verifico a presença dos requisitos para a concessão da tutela 

provisória. No caso vertente, a razoabilidade da boa aparência do direito 

pleiteado reside na notícia de que o reclamante ao solicitar o cancelamento 

da unidade consumidora, fora informado que havia débitos em abertos, 

sendo assim, efetuou o pagamento das faturas, conforme em anexo. 

Ocorre que diante do tais débitos, a reclamada procedeu com a inclusão 

de seu nome nos Órgãos de Proteção ao Crédito. A verossimilhança da 

alegação está revelada nas provas documentais acostada aos autos, 

inclusive, o extrato dos Órgãos de Proteção ao Crédito, o qual aponta o 

registro da parte reclamante em seu banco de dados, oriundo da parte 

reclamada. De outra banda, o perigo da demora é evidente, pois os efeitos 

da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito são prejuízos em qualquer 

relação comercial que a parte autora queira celebrar, é cediço que isso 

impede até mesmo de receber novos talonários de cheques, movimentar 

contas bancárias e praticar atos no comércio, gerando danos de difícil 

reparação, ou até mesmo irreparáveis a parte requerente. Cabe ressaltar 

que, tal inclusão causa danos em outros aspectos, como a honra e a 

dignidade da pessoa humana, prejudicando o bom nome perante a 

sociedade, causando constrangimentos aos inscritos, na medida em que 

são “barrados” no mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a 

parte autora irá sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida 

apenas ao final da demanda. Tendo em vista que o débito que ocasionou a 

inclusão da parte reclamante nos Órgãos de Proteção ao Crédito ser 

objeto de discussão judicial, a parte autora deve ter seu nome excluído do 

rol de inadimplentes, até o final da demanda. Por outro lado, conceder a 

tutela provisória não acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida 

liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais 

considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA 

PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei nº 9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o disposto 

no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a parte reclamada 

providencie no prazo de 05 (cinco) dias, exclusão de seu nome de todos e 

quaisquer cadastros restritivos de crédito constantes no SERASA/SPC, 

até o final da presente demanda. Caso a parte reclamada não cumpra esta 

determinação judicial no prazo estabelecido, fixo pena de multa diária de 

R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de incorrer em crime de 

desobediência. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação. DEFIRO a 

inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos que a 

autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do pólo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII do Código 
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de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Às providências, expedindo-se o necessário. Considerando a 

urgência que o caso requer, com fundamento nos §§3º e 4° do artigo 674 

da CNGC, determino o cumprimento do mandado, inclusive por Oficial de 

Justiça Plantonista, se for o caso. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE 

IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001688-90.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON BISPO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO OAB - MT18950/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA OAB - MT0019363A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001688-90.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: WELITON BISPO DE OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. A parte 

autora formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida se abstenha de realizar o corte em sua energia 

elétrica, bem como, suspenda os valores das cobranças. Primeiramente, 

RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. 

No caso vertente, verifico, ainda, que não é o caso de improcedência 

liminar do pedido, conforme disposto no art. 334 do Código de Processo 

Civil. E, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, para 

concessão da tutela de urgência é necessário que a parte requerente 

apresente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal 

providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado (art. 300, §3º, do CPC). Ato contínuo, analisando detidamente a 

inicial e documentos com ela acostados, verifico a presença dos 

requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso vertente, a 

razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na notícia de 

que o reclamante não reconhece o consumo de energia faturado e 

cobrado, visto que após a troca do medidor de consumo de energia 

elétrica, o seu real consumo aumentou muito além do que vinha antes, 

sendo cobrada uma fatura no valor de R$ 545,04 (quinhentos e quarenta e 

cinco reais e quatro centavos) em Julho/2019, em Agosto/2019 no valor 

de R$ 786,88 (setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos), 

em Setembro/2019, no valor de R$937,41 (novecentos e trinta e sete reais 

e quarenta e um centavos) e em Outubro/2019 no valor de R$ 1.027,67 

(mil e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos). Ocorre que, diante 

da ausência de pagamento das referidas faturas, existe a possibilidade da 

reclamada suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora da parte reclamante. A verossimilhança da alegação está 

revelada nas provas documentais acostada aos autos, o qual aponta para 

a possibilidade da concessão da liminar, à vista da probabilidade de 

veracidade dos argumentos trazidos. De outra banda, o perigo da demora 

resta provado diante da inadimplência da aludida fatura em discussão 

caracterizar a iminência do corte de fornecimento de energia elétrica na 

residência da parte reclamante, o qual causará evidentes prejuízos à parte 

autora e a sua família. Por outro lado, conceder a tutela provisória, não 

acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem prejudicará o 

prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser 

modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais considerações, por 

não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de modificação ou 

alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em 

consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos 

termos do art. 300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 

9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o disposto no art. 497 e seguintes 

do Código de Processo Civil que a parte reclamada providencie no prazo 

de 05 (cinco) dias, a suspenção das cobranças objeto da lide, bem como, 

abstenha-se de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora da parte reclamante UC 6/ 2000530-2, tão somente com 

relação às faturas ora discutida e, caso já o tenha feito, que seja 

restabelecido o serviço no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Caso a 

parte reclamada não cumpra esta determinação judicial no prazo 

estabelecido, fixo pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), sem 

prejuízo de incorrer em crime de desobediência (art. 330 do Código Penal) 

e outras sanções a serem aplicadas cumulativamente, conforme o caso. 

CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as 

advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a 

presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do pólo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, se for o caso, pelo 

oficial de justiça plantonista. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI 

AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001583-16.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MENDES PRUDENCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUZICLEI MAINARDES RODRIGUES OAB - MT7812/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001583-16.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ALEXANDRE MENDES PRUDENCIO REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C 

ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA C/C DANOS MORAIS proposta por P 

GONTIJO DE OLIVEIRA EIRELI em desfavor de VIVO S/A- TELEFONICA 

BRASIL, objetivando indenização por danos morais advindos da inscrição 

do nome em órgão de proteção ao crédito. Pois bem. Analisando a 

exordial, verifico que a referida demanda é idêntica com o processo nº 

1001583-16.2020.8.11.0003 que está em curso neste juízo, ocorrendo-se 

deste modo à litispendência da ação, o qual possui as mesmas partes, a 

mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Compulsando os autos, 

verifica-se que realmente trata-se de ação com idênticas partes, causa de 

pedir e pedido deste processo, pelo que se impõe o reconhecimento da 

litispendência, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito com 

fulcro no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Por tais 

considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

e o faço nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil. 

Sem custas, ante o teor do art. 54 e 55 da Lei n.º 9099/95. Cumpridas 

eventuais providências pendentes, ARQUIVE-SE o processo, observadas 

as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001583-16.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MENDES PRUDENCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUZICLEI MAINARDES RODRIGUES OAB - MT7812/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106737/2/2020 Página 83 de 290



DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001583-16.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ALEXANDRE MENDES PRUDENCIO REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C 

ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA C/C DANOS MORAIS proposta por P 

GONTIJO DE OLIVEIRA EIRELI em desfavor de VIVO S/A- TELEFONICA 

BRASIL, objetivando indenização por danos morais advindos da inscrição 

do nome em órgão de proteção ao crédito. Pois bem. Analisando a 

exordial, verifico que a referida demanda é idêntica com o processo nº 

1001583-16.2020.8.11.0003 que está em curso neste juízo, ocorrendo-se 

deste modo à litispendência da ação, o qual possui as mesmas partes, a 

mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Compulsando os autos, 

verifica-se que realmente trata-se de ação com idênticas partes, causa de 

pedir e pedido deste processo, pelo que se impõe o reconhecimento da 

litispendência, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito com 

fulcro no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Por tais 

considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

e o faço nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil. 

Sem custas, ante o teor do art. 54 e 55 da Lei n.º 9099/95. Cumpridas 

eventuais providências pendentes, ARQUIVE-SE o processo, observadas 

as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

2º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001720-95.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEUZA GOMES DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ADRIANA INOCENCIO DE MATOS OAB - MT25012/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1001720-95.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:EDNEUZA 

GOMES DA ROCHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLA ADRIANA 

INOCENCIO DE MATOS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 18/05/2020 

Hora: 09:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 5 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010775-07.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TERRA NOVA RONDONOPOLIS I (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO(A))

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA BERTOLINI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS Rua Rio 

Branco, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78710-100 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA P/ AUDIÊNCIA Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES 

PROCESSO n. 1010775-07.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 4.883,46 

ESPÉCIE: [Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: CONDOMINIO TERRA NOVA RONDONOPOLIS I Endereço: 

ALAMEDA DAS ROSAS, s/n, COND TERRA NOVA, PARQUE SAGRADA 

FAMÍLIA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78735-003 POLO PASSIVO: Nome: 

FLAVIA BERTOLINI Endereço: ALAMEDA DAS ROSAS, S/N, Cond. Terra 

Nova- cs 700, PARQUE SAGRADA FAMÍLIA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78735-003 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima 

qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

matutino Data: 21/01/2020 Hora: 09:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

RONDONÓPOLIS, 8 de novembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) - AFDL Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010775-07.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TERRA NOVA RONDONOPOLIS I (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO(A))

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA BERTOLINI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DA PARTE AUTORA, DR. LUCAS BRAGA 

MARIN OAB-MT 16.300, DR. EDUARDO CARVALHO GONÇALVES 

OAB-MT 19.989 E DR. BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB-MT 24.543 

PARA INFORMAR O ENDEREÇO COMPLETO OU ALGUM PONTO DE 

REFERÊNCIA PARA QUE POSSA SER A RÉ DEVIDAMENTE CITADA, 

TENDO EM VISTA CONSTAR APENAS RUA FERNANDO CORREA DA 

COSTA SEM NÚMERO, CENTRO, O QUE IMPOSSIBILITA A EFETIVAÇÃO 

DA DILIGÊNCIA SEJA PELO CORREIO OU SEJA POR OFICIAL DE JUSTIÇA, 

SOB PENA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012096-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SERAPHIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA CRISTINA PRADO SILVEIRA OAB - MT25809/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON PARMEJANE GOMES EIRELI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PATRONA DO EXEQUENTE, DRA, MARTA CRISTINA 

PRADO SILVEIRA OAB-MT 25.809 DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 
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CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 10/12/2019 ÀS 

10:20HORAS NESTE JUÍZO, A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA 

DOS CONCILIADORES (TÉRREO)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001730-42.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0015562A (ADVOGADO(A))

ANDERSON MAZETTO MENDES OAB - 052.143.701-64 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1001730-42.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ANDERSON 

MAZETTO MENDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIO 

BARBOSA DA SILVA POLO PASSIVO: UNIC EDUCACIONAL LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 18/05/2020 Hora: 09:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015483-03.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA SOARES DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANACLEZIO LUIZ TAVARES SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015483-03.2019.8.11.0003 POLO ATIVO: LETICIA 

SOARES DE SOUZA SANTOS Advogado: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO POLO PASSIVO: ANACLEZIO LUIZ 

TAVARES SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes (polo 

Ativo) acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 18/05/2020 

Hora: 13:00 , no endereço: Rua Rio Branco, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. Rondonópolis, 6 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011752-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL JACKSON DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA RIBEIRO PATRUS ANANIAS OAB - MG76692 

(ADVOGADO(A))

 

DAS PATRONAS DA PARTE AUTORA, DRA. KELLY CRISTHINE FREITAS 

CAMPOS e DRA. KARLA FAININA FREITAS CAMPOS RIBEIRO DA 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO 

PARA O DIA 14/11/2019 ÀS 08:20HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE 

AUDIÊNCIA DOS CONCILIADORES (TÉRREO),

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013818-49.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SOUZA TUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DE SOUZA BRUNO OAB - MT4353 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. GILMAR DE SOUZA 

BRUNO OAB-MT 4353 DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

NO PRESENTE FEITO PRA O DIA 16/12/19 ÀS 13:10HORAS A SE 

REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS CONCILIADORES (TÉRREO).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013421-87.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAS LIMA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS Rua Rio 

Branco, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78710-100 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA P/ AUDIÊNCIA Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES 

PROCESSO n. 1013421-87.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 12.100,88 

ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: JHONATAS LIMA DE SOUZA Endereço: AV. ANTÔNIO DE S. 

FRANCA, 920, JARDIM LIBERDADE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78150-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO CSF S.A. Endereço: RUA 

GEORGE EASTMAN, 213, VILA TRAMONTANO, SÃO PAULO - SP - CEP: 

05690-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima 

qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

matutino Data: 11/12/2019 Hora: 08:50 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

RONDONÓPOLIS, 29 de outubro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 
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sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013500-66.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENEVALDO CONCEICAO DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. MARCELO MARQUES 

PONTES OAB-MT 16.873 DA REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 11/12/2019 ÀS 

09:10HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES (TÉRREO).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013428-79.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ARAUJO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS Rua Rio 

Branco, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78710-100 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA P/ AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO TATYANA LOPES DE 

ARAUJO BORGES PROCESSO n. 1013428-79.2019.8.11.0003 Valor da 

causa: R$ 11.228,37 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: RODRIGO ARAUJO DE SOUZA Endereço: RUA 

PETRÔNIO PORTELA, 248, VILA SÃO SEBASTIÃO II, RONDONÓPOLIS - MT 

- CEP: 78730-273 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: 

BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período matutino Data: 12/12/2019 Hora: 08:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. RONDONÓPOLIS, 30 de outubro de 2019. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) - AFDL Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013419-20.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 INTIMAÇÃO ELETRÓNICA P/ AUDIÊNCIA Oficial de Justiça: 

ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES 

PROCESSO n. 1013419-20.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 10.000,00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: DUILIO PIATO JUNIOR Endereço: RUA OTÁVIO PITALUGA, 

1700, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-092 POLO 

PASSIVO: Nome: GOL LINHAS AEREAS S.A. Endereço: PRAÇA SENADOR 

SALGADO FILHO, S/N, Aeroporto - entre os eixos 46-48/O-P, CENTRO, 

RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20021-340 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: Conciliação período matutino Data: 11/12/2019 Hora: 08:20 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. RONDONÓPOLIS, 29 de outubro de 2019. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 
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na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011493-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE LUCIA FERRARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZIMAR DA CRUZ MAGALHAES OAB - MT11689/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIBELE CARVALHO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA NEUZIMAR DA CRUZ 

MAGALHÃES OAB-MT 11689 DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 25/11/2019 ÀS 

10:20HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES (TÉRREO).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001749-48.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELLY CARDOZO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA IX MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001749-48.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ADRIELLY 

CARDOZO OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ITAPEVA IX 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO - PADRONIZADOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 18/05/2020 Hora: 10:00 , 

no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001751-18.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO GERALDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001751-18.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:FABIANO 

GERALDO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 18/05/2020 Hora: 10:20 , 

no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001753-85.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001753-85.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:EDMILSON 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período vespertino Data: 18/05/2020 Hora: 13:20 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001754-70.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ OCTAVIO MATTOS PENTEADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001754-70.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUIZ OCTAVIO 

MATTOS PENTEADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 18/05/2020 Hora: 13:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001755-55.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA BARBOZA ALCANTARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001755-55.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:AMELIA 

BARBOZA ALCANTARA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período vespertino Data: 18/05/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001757-25.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001757-25.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:OSMAR DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

18/05/2020 Hora: 14:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 6 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001765-02.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR PEREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001765-02.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SALVADOR 

PEREIRA GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 18/05/2020 

Hora: 14:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 6 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001767-69.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001767-69.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ROMILDO 

RODRIGUES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

18/05/2020 Hora: 15:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 6 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001768-54.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE PALMEIRAS EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001768-54.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUCILENE 

PALMEIRAS EVANGELISTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

18/05/2020 Hora: 15:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 6 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001771-09.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS GOMES MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001771-09.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RUBENS GOMES 

MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

18/05/2020 Hora: 15:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 6 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001773-76.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001773-76.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:GILSON VIEIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 19/05/2020 Hora: 08:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001776-31.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

UILLIAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001776-31.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:UILLIAN DOS 

SANTOS DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 19/05/2020 Hora: 13:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001781-53.2020.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

SUZANE DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001781-53.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SUZANE DA 

SILVA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 19/05/2020 Hora: 13:20 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001786-75.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001786-75.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ADRIANO DA 

SILVA GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 19/05/2020 Hora: 13:40 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001788-45.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DOS SANTOS MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001788-45.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RICARDO DOS 

SANTOS MACIEL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 19/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001790-15.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001790-15.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ANDERSON 

PEREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 19/05/2020 Hora: 14:20 

, no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001792-82.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001792-82.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ODAIR JOSE DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

19/05/2020 Hora: 14:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 6 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001793-67.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DELIANO RIBEIRO DE QUEIROZ FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001793-67.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DELIANO 

RIBEIRO DE QUEIROZ FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 19/05/2020 Hora: 15:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001794-52.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THYAGO ALEKSANDER DE ARAUJO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001794-52.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:THYAGO 

ALEKSANDER DE ARAUJO SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 19/05/2020 Hora: 15:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001802-29.2020.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

CICERO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001802-29.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CICERO PEREIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 19/05/2020 Hora: 15:40 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001803-14.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA SILVA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001803-14.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:TELMA SILVA E 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

20/05/2020 Hora: 08:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 6 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001815-28.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR ROBERTO PALUMBO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001815-28.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ARTUR 

ROBERTO PALUMBO JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CRISTIANO ALVES SANTOS POLO PASSIVO: POR DO SOL 

URBANIZACOES LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 19/05/2020 Hora: 08:20 , 

no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001818-80.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SILVA MOREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001818-80.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LEANDRO SILVA 

MOREIRA DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 19/05/2020 Hora: 08:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001819-65.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEZIA CRISTINA BENTO DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CARVALHO ALVES OAB - MT19750/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AJAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REU)

ADELICE LOPES FONTOURA (REU)

 

PROCESSO n. 1001819-65.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CLEZIA CRISTINA 

BENTO DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIEGO 

CARVALHO ALVES POLO PASSIVO: ADELICE LOPES FONTOURA e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período matutino Data: 19/05/2020 Hora: 09:00 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001822-20.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE GONCALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONDOVEL VEÍCULOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001822-20.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ARLETE 

GONCALVES PEREIRA POLO PASSIVO: RONDOVEL VEÍCULOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 19/05/2020 Hora: 09:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001824-87.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THAMI VERONICA MORETTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001824-87.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:THAMI 

VERONICA MORETTO POLO PASSIVO: UNIC EDUCACIONAL LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 19/05/2020 Hora: 09:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001828-27.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001828-27.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOELMA MENDES 
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DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 19/05/2020 Hora: 10:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011988-48.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVALDETE DA COSTA GRACHETE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ALVES ARCE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1011988-48.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: IVALDETE DA COSTA GRACHETE REQUERIDO: RAFAEL 

ALVES ARCE Vistos. DEFIRO o requerimento formulado pelo requerente 

em nº Id. 28484907. Para tanto, EXPEÇA-SE CARTA PRECATÓRIA ao juízo 

da Comarca de Chapada dos Guimarães a fim de proceder a citação da 

requerida, consoante endereço indicado nos autos, consignando prazo de 

60 dias para o cumprimento. Com o aporte da missiva, intime-se o autor 

para que se manifeste requerendo o que entender de direito. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Rondonópolis/MT. Tatyana 

Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001603-07.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINALDO LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT15088-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001603-07.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUCINALDO LIMA DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos. Compulsando detidamente o feito, denoto a 

insuficiência de dados da parte autora, na medida em que não há nos 

autos comprovante de endereço em nome desta, o que vai de encontro os 

preceitos estabelecido no artigo 319, II, do Código de Processo Civil. Neste 

diapasão, se deu a recomendação feita pelo Desembargador Dirceu dos 

Santos, Presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais 

n o s  a u t o s  d o  p r o c e s s o  0 0 4 2 2 5 6 - 4 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0  e 

0042770-98.2018.8.11.0000, qual seja: “Desta feita, recomendo: a) Que os 

magistrados tenham atenção especial aos comprovantes de endereço das 

partes, determinando que demonstrem a ligação com terceiros indicados e 

que, em caso de dúvidas, ou indícios de manipulações, tomem as medidas 

necessárias a coibir tais praticas, dentre elas: apresentação do original do 

comprovante de endereço em cartório para conferencia; (...) Desta feita, 

nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o 

requerente para, em 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial, devendo 

apresentar comprovante de endereço legível e atualizado em seu nome, 

ou documento hábil de forma a comprovar o vínculo com o titular do 

comprovante, adequando assim, a peça vestibular aos termos exigidos 

pelo art. 319, inciso II e art. 320, ambos do Código de Processo Civil, sob 

pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015310-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CALISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1015310-76.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA CALISTA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Considerando o 

pedido formulado pela reclamada antes da audiência de conciliação 

designada por este juízo, a qual requer a intimação da parte autora para 

apresentar comprovante de endereço em seu nome, passo a decidir: 

Compulsando detidamente o feito, denoto a insuficiência de dados da parte 

autora, na medida em que não há nos autos comprovante de endereço em 

nome desta, o que vai de encontro os preceitos estabelecido no artigo 

319, II, do Código de Processo Civil. Outrossim, observo que o Reclamante 

acosta uma declaração de endereço feita de próprio punho, sem trazer 

nenhum documento hábil a comprovar suas declarações. Neste diapasão, 

se deu a recomendação feita pelo Desembargador Dirceu dos Santos, 

Presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais nos autos 

do processo 0042256-48.2018.8.11.0000 e 0042770-98.2018.8.11.0000, 

qual seja: “Desta feita, recomendo: a) Que os magistrados tenham atenção 

especial aos comprovantes de endereço das partes, determinando que 

demonstrem a ligação com terceiros indicados e que, em caso de dúvidas, 

ou indícios de manipulações, tomem as medidas necessárias a coibir tais 

praticas, dentre elas: apresentação do original do comprovante de 

endereço em cartório para conferencia; (...) Deste modo, nos termos do 

art. 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o requerente para, em 15 

(quinze) dias, EMENDAR a inicial, devendo apresentar comprovante de 

endereço legível e atualizado em seu nome, ou qualquer documento hábil a 

comprovar as alegações constantes na declaração de endereço, 

adequando assim, a peça vestibular aos termos exigidos pelo art. 319, 

inciso II e art. 320, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de 

indeferimento da inicial. Após a apresentação do referido documento, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001543-34.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE MARA MACHADO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO GRAZIANO PEREIRA CAVALCANTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001543-34.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: ROSE MARA MACHADO DA SILVA EXECUTADO: SERGIO 

GRAZIANO PEREIRA CAVALCANTE Vistos. Cuida-se de ação de 

Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Rose Mara Machado da Silva 

em face de Sergio Graziano Pereira Cavalcante, todos qualificados nos 

autos. Compulsando o feito denoto que o documentos apresentado como 

título executivo extrajudicial padece de vícios, eis que o contrato de crédito 

exibido não foi assinado por duas testemunhas. Desta feita, RECEBO a 

presente como AÇÃO RECLAMATÓRIA, vez que assim preenche os 

requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos do 

Código de Processo Civil. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. INTIMEM-SE as partes da 

presente decisão e para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO a ser 

designada pela secretaria, oportunidade em que a ré poderá oferecer 
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defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo 

de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. Por fim, 

intimem-se o requerente para que informe nos autos o endereço 

atualizado do requerido a fim de possibilitar sua escorreita citação e 

intimação. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. 

Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza da Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001661-10.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA LUCIMAR DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

HELIO FRANCISCO DA LUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001661-10.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME REQUERIDO: HELIO 

FRANCISCO DA LUZ, APARECIDA LUCIMAR DO NASCIMENTO Vistos. 

Cumpra-se conforme deprecado, servindo cópia como mandado, 

observando-se que a mesma deverá ser instruída com cópia dos 

documentos necessários. Comunique-se ao Juízo deprecante, prestando 

as devidas informações. Após, cumpridas as formalidades legais, 

devolvam-se os autos à Comarca de origem, consignando nossas 

homenagens, procedendo-se as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001732-12.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE SOUZA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001732-12.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ADRIANA DE SOUZA MELO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Compulsando 

detidamente o feito, denoto a insuficiência de dados da parte autora, na 

medida em que não há nos autos comprovante de endereço em nome 

desta, o que vai de encontro os preceitos estabelecido no artigo 319, II, do 

Código de Processo Civil. Neste diapasão, se deu a recomendação feita 

pelo Desembargador Dirceu dos Santos, Presidente do Conselho de 

Supervisão dos Juizados Especiais nos autos do processo 

0042256-48.2018.8.11.0000 e 0042770-98.2018.8.11.0000, qual seja: 

“Desta feita, recomendo: a) Que os magistrados tenham atenção especial 

aos comprovantes de endereço das partes, determinando que 

demonstrem a ligação com terceiros indicados e que, em caso de dúvidas, 

ou indícios de manipulações, tomem as medidas necessárias a coibir tais 

praticas, dentre elas: apresentação do original do comprovante de 

endereço em cartório para conferencia; (...) Desta feita, nos termos do art. 

321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o requerente para, em 15 

(quinze) dias, EMENDAR a inicial, devendo apresentar comprovante de 

endereço legível e atualizado em seu nome, ou documento hábil de forma a 

comprovar o vínculo com o titular do comprovante, adequando assim, a 

peça vestibular aos termos exigidos pelo art. 319, inciso II e art. 320, 

ambos do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. 

Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014865-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANETE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO SILVA BAVARESCO OAB - MT19957/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1014865-58.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: SILVANETE DE OLIVEIRA REQUERIDO: ANHANGUERA 

EDUCACIONAL LTDA Vistos. Diante da sentença prolatada em ID. 

26419077, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012962-85.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J F DE SOUZA - PUBLICIDADES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA DE LOURDES CATANANTE FURLAN (REQUERIDO)

FATIMA DE LOURDES CATANANTE FURLAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012962-85.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: J F DE SOUZA - PUBLICIDADES - ME REQUERIDO: FATIMA 

DE LOURDES CATANANTE FURLAN, FATIMA DE LOURDES CATANANTE 

FURLAN Vistos. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, informar o endereço correto e atual da segunda requerida Fatima de 

Lourdes Catanante Furlan, sob pena de extinção do feito, nos termos do 

art. 485, IV do CPC. Após, cumprida a determinação supra, designe nova 

data para a realização de audiência de conciliação e proceda-se nova 

citação da segunda requerida. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza da Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013888-66.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROMULO FAGUNDES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Processo: 1013888-66.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOAO ROMULO FAGUNDES DE FREITAS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Analisando o feito, verifico que não há nos autos requerimentos e 

pendencias à serem dirimidas. Deste modo, devolvo os autos à secretaria 

para aguardar a realização da audiência de conciliação designada por 

este juízo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. 

Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012285-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CARVALHO COLARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR

 

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 426097 Nr: 8242-44.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FAUSTINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPOSITO DE TELHAS E TIJOLOS NOSSA 

SENHORA APARECIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY CARDOSO RIBEIRO - 

OAB:MT/5180

 Intimação dos advogados das partes da r. sentença de fl. 90.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 866128 Nr: 5315-27.2017.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOFLAN LODI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Petronio de Souza 

Dias - OAB:

 Intimação do advogado doutor Marcus Petrônio de Souza Dias, da r. 

sentença de fl. 38.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 931777 Nr: 5379-66.2019.811.0003

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA NETO, MARIA 

ELISA SENA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO LOURENÇO DE SOUZA BARBOSA, 

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS, ADRIELLI CASTANON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO GONÇALVES DE 

MIRANDA NETO - OAB:14576, MARIA ELISA SENA MIRANDA - 

OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta ato via DJE/MT PROCEDO a intimação dos querelantes: Antonio 

Gonçalves de Miranda Neto e Maria Elisa Sena Miranda, para audiência de 

tentativa de conciliação. DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência será 

PRELIMINAR/TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO e se realizará no dia 

18/03/2020, às 09:30 horas, no Edifício do Fórum, Sala de audiência do 

Jecrim/Térreo, na Rua Rio Branco Nº 2299 Bairro: Guanabara Cidade: 

Rondonópolis-MT Cep:78710100

 Fone: (66) 3410-6100.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001606-59.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO HENRIQUE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001606-59.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: AFONSO HENRIQUE DA COSTA REQUERIDO: VIA VAREJO 

S/A Vistos. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Indenização de 

Danos Morais onde a parte autora formula em peça vestibular, concessão 

de tutela de urgência para determinar que a requerida efetue a imediata 

entrega do produto, Iphone XR Apple Branco 64GB, que adquiriu no site da 

requerida. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos 

do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 

330, do mesmo código. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos a ela acostados, bem como das razões apresentadas, não 

vislumbro de plano a presença dos requisitos que possam amparar a 

tutela vindicada. Isso porque, nos termos do art. 300, caput, do Código de 

Processo Civil, para concessão da tutela de urgência é necessário que a 

parte requerente apresente os elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

sendo vedada tal providencia quando houver perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipado. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, entendo que no presente caso a 

verossimilhança das alegações está presente, porém há fundado receio 

de dano irreparável em atender o postulado pelo autor, uma vez que a 

prévia citação da requerida afigura-se medida útil e necessária, visto que 

a cognição sumária do direito e a antecipação da tutela devem estar em 

consonância com o ordenamento processual e se ater ao que estabelece 

o artigo 300 do Código de Processo Civil e seus parágrafos. Assim, sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, o indeferimento do pedido 

de tutela de urgência é medida que se impõe. Nesse contexto, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência nesta fase do processo, por entender que 

ausentes os requisitos necessários à concessão, em consonância com o 

ordenamento processual e com o artigo 300 do Código de Processo Civil. 

CITEM-SE a parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as 

advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a 

presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO a ser designada, oportunidade em que a ré 

poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa 

escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição 

inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpram-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana 

Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010587-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR BARCELLO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1010587-14.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUCIMAR BARCELLO OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

ITAUCARD S/A Vistos. Considerando que ambos os recursos inominados 

foram interpostos tempestivamente, aliado aos preenchimentos dos 

demais pressupostos de admissibilidade, recebo-os no efeito devolutivo e 

suspensivo, para evitar a ocorrência de danos ao recorrente, que poderá 

não conseguir reverter seu direito, em caso de procedência do recurso, 

nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95 e do parágrafo único do artigo 995 

do Código de Processo Civil. Outrossim, verifica-se dos autos a juntada 

das contrarrazões por parte do requerido e requerente. Sendo assim, 

determino a remessa dos autos à Turma Recursal do Juizado Especial do 

Estado de Mato Grosso, com as homenagens de estilo. Por fim, defiro a 

gratuidade de justiça nos moldes do art. 98, § 1°, do Código de Processo 

Civil, em relação ao requerente, eis que o requerido apresentou o 

recolhimento das custas. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 
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necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001625-65.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GALVAO RONDONOPOLIS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001625-65.2020.8.11.0003. 

AUTOR: GALVAO RONDONOPOLIS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 

ME REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito onde a 

parte autora formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência 

objetivando a imediata suspensão das faturas objeto da lide, bem como 

para que a empresa requerida se abstenha de incluir seu NOME/CPF junto 

aos órgãos de proteção ao crédito e ainda, se abstenha de interromper o 

fornecimento energia elétrica em sua unidade consumidora, qual seja UC 

nº 6/2233778-6. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso dos autos, 

a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na notícia de 

que a reclamante desconhece o consumo de energia faturado e cobrado, 

referente às faturas descritas na inicial, levando em conta a grande 

diferença do consumo passado do autor. Ocorre que diante do tal débito, 

a reclamada vem ameaçando o reclamante/consumidor de suspender o 

fornecimento de energia em sua unidade consumidora, bem como de 

incluir seu NOME/CPF nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Igualmente, a 

verossimilhança da alegação está revelada nas provas documentais, 

inclusive, pelas faturas anexadas a peça vestibular. Cabe ressaltar que o 

perigo da demora em caso de não concessão da tutela de urgência é 

evidente, pois se levado em conta que o fornecimento de energia elétrica é 

considerado serviço essencial, certo que a sua interrupção causará 

irreparáveis prejuízos, justificando, assim sua pretensão a uma medida 

urgente. Outrossim, vale lembrar que os efeitos da negativação geram 

prejuízos em qualquer relação comercial que a parte autora queira 

celebrar, sendo cediço que isso impede até mesmo de receber novos 

talonários de cheques, movimentar contas bancárias e praticar atos no 

comércio, gerando danos de difícil reparação, ou até mesmo irreparáveis a 

parte requerente. Aliás, mister frisar que tal inclusão causa danos em 

outros aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa humana, 

prejudicando o bom nome perante a sociedade, causando 

constrangimentos aos inscritos, na medida em que são “barrados” no 

mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a parte autora irá 

sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida apenas ao final da 

demanda. Dispensa maiores delongas, posto a evidência de risco de dano 

irreparável ou de difícil reparação com a ameaça do corte do fornecimento 

de energia elétrica à sua unidade consumidora da parte autora. Por outro 

lado, conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos à empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o disposto no art. 

497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO que a 

reclamada, no prazo de 05 (cinco) dias, SUSPENDA a fatura objeto da lide, 

bem como ABSTENHA-SE de suspender o fornecimento de energia 

elétrica na unidade consumidora da reclamante U.C. 6/2233778-6 e, de 

incluir o nome desta nos Órgãos de Proteção ao Crédito, enquanto 

perdurar a lide, sob pena de incorrer em crime de desobediência. 

Importante consignar que as determinações acima referem-se tão somente 

aos débitos objeto desta ação, nos valores de R$ 1.658,03 (um mil 

seiscentos e cinquenta e oito reais e três centavos), com vencimento em 

28/02/2020; e, R$ 720,00 (setecentos e vinte reais) e R$ 727,95 

(setecentos e vinte sete reais e noventa e cinco centavos), ambos com 

vencimento em 30/01/2020. CITE-SE a parte reclamada dos termos da 

ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus 

da prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais 

sejam, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, 

nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001654-18.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DORNELAS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001654-18.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: VANESSA DORNELAS SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida exclua seu nome dos cadastros de 

inadimplentes SPC/SERASA e outros órgãos análogos, haja vista que 

desconhece a dívida que originou tal inserção. Juntou documentos. 

Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do 

mesmo código. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos a ela acostados, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória. No caso dos autos, a razoabilidade da boa 

aparência do direito pleiteado reside na notícia de que a reclamante 

desconhece o débito cobrado e afirma não ter contratado nenhum serviço 

junto a demandada. Ocorre que diante do tal débito, teve seu nome incluso 

nos Órgãos de Proteção ao Crédito. A verossimilhança da alegação está 

revelada nas provas documentais acostada aos autos, inclusive, o extrato 

dos Órgãos de Proteção ao Crédito, o qual aponta o registro da parte 

reclamante em seu banco de dados, oriundo da parte reclamada. Cabe 

ressaltar que o perigo da demora é evidente, pois os efeitos da inclusão 

nos órgãos de proteção ao crédito geram prejuízos em qualquer relação 

comercial que a parte autora queira celebrar, sendo cediço que isso 

impede até mesmo de receber novos talonários de cheques, movimentar 

contas bancárias e praticar atos no comércio, gerando danos de difícil 

reparação, ou até mesmo irreparáveis a parte requerente. Aliás, mister 

frisar que tal inclusão causa danos em outros aspectos, como a honra e a 

dignidade da pessoa humana, prejudicando o bom nome perante a 

sociedade, causando constrangimentos aos inscritos, na medida em que 

são “barrados” no mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a 

parte autora irá sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida 

apenas ao final da demanda. Desta banda, considerando que o débito que 

ocasionou a inclusão da parte reclamante nos Órgãos de Proteção ao 

Crédito é objeto de discussão judicial, a parte autora deve ter seu nome 

excluído do rol de inadimplentes, até o final da demanda. Ademais disso, 

conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos a empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A 

MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, 

conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil 
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que a parte reclamada providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a retirada 

do nome da requerente dos Órgãos de Proteção ao Crédito, tão somente 

com relação ao débito objeto desta ação, qual seja R$ 1.973,99 (um mil 

novecentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos), enquanto 

estiver sendo discutido, ou seja, até o final da presente demanda, sob 

pena de incorrer em crime de desobediência. CITE-SE a parte reclamada 

dos termos da ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a 

inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos que a 

autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013207-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO NEPONUCENO MICHARKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA OAB - MT0003966A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO ALVES DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1013207-96.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LEONARDO NEPONUCENO MICHARKI REQUERIDO: 

LUCIANO ALVES DE SOUSA Vistos. Cuida-se de Ação de Restituição de 

Valores onde a parte autora formula em peça vestibular, concessão de 

tutela de urgência para determinar o bloqueio do valor que transferiu 

erroneamente ou a expedição de ofício ao Banco do Brasil S/A, para que 

preste maiores informações acerca do requerido (beneficiário da 

transferência). Em Id. 26154295 a tutela de urgência foi deferida 

parcialmente a fim de oficiar ao Banco do Brasil S/A para que tentasse a 

resolução do litígio administrativamente ou para que trouxesse maiores 

dados sobre o demandado Luciano Alves de Sousa. Adiante, em Id. 

28038291, o Banco do Brasil esclareceu, através do oficio nº 032/2019, 

que não pode efetuar qualquer movimentação, estorno ou levantamentos 

de valores na conta do requerido sem que haja autorização expressa 

deste ou determinação judicial. O banco informou, ainda, que o CPF do 

reclamado está suspenso. Ato contínuo (Id. 28410306), a parte autora 

reiterou os pedidos iniciais. Fundamento e decido. Em análise detida dos 

autos, verifico a presença dos requisitos para a concessão da tutela de 

urgência. Tal se verifica, eis que a razoabilidade da boa aparência do 

direito pleiteado reside na notícia de que o autor transferiu de forma 

equivocada R$ 10.000,00 de sua conta no Banco do Brasil para conta de 

terceira pessoa, também correntista do aludido banco. Esclareceu o 

requerente que o equívoco se deu porque as contas correntes do 

requerido (Luciano) e do verdadeiro destinatário (Gabriel) são as mesmas, 

diferenciando apenas pelo número da agência. Igualmente, a 

verossimilhança da alegação está revelada nas provas documentais 

acostadas aos autos, inclusive pelas informações prestadas pelo Banco 

do Brasil e pelo comprovante de transferência feito de forma equivocada. 

Nesse contexto, denoto que o requerido não foi localizado a fim de que 

pudesse se manifestar a respeito. Nesta senda, ante a não localização do 

requerido e, principalmente, das informações trazidas pelo Banco do 

Brasil, necessário se faz decisão judicial para possibilitar o estorno dos 

valores à conta corrente da parte autora. Além disso, configurado está o 

perigo da demora, pois, muito embora o requerido esteja com sua conta 

corrente inativa, regularizada sua situação bancária, poderá ser utilizado o 

dinheiro, que em razão do valor considerável (R$10.000,00), temerário 

uma prestação jurisdicional somente ao final da lide, visto que autor 

poderá não reaver seu dinheiro. Por tais considerações, DEFIRO O PEDIDO 

DE URGÊNCIA PLEITEADA e, em consequência, ANTECIPO os efeitos da 

tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de 

Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Nestes termos e ante o 

disposto no art. 461, § 5°, do Código de Processo Civil, DEFIRO o 

ESTORNO do valor objeto da lide (R$ 10.000,00 - dez mil reais) para a 

conta corrente de titularidade do autor Leonardo Neponuceno Micharki. 

Para tanto, OFICIE-SE ao Banco do Brasil SA, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, PROCEDA AO ESTORNO do valor objeto da lide (R$ 10.000,00 - 

dez mil reais) para a conta corrente de titularidade do autor LEONARDO 

NEPONUCENO MICHARKI (ag. 2970-X, cc. 8525-1), nos termos desta 

decisão, sob pena de incorrer em crime de desobediência. Por fim, 

efetuado os devidos levantamentos (estorno), INTIME-SE o requerente, 

através de seu patrono constituído, para que no prazo de 60 (sessenta) 

dias, informe o endereço correto e atual da parte requerida, a fim de 

possibilitar a citação deste. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001647-26.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: FLAVIA ALVES DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos. Compulsando detidamente o feito, denoto a 

insuficiência de dados da parte autora, na medida em que não há nos 

autos comprovante de endereço em seu nome, o que vai de encontro os 

preceitos estabelecido no artigo 319, II, do Código de Processo Civil. Neste 

diapasão, se deu a recomendação feita pelo Desembargador Dirceu dos 

Santos, Presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, 

n o s  a u t o s  d o  p r o c e s s o  0 0 4 2 2 5 6 - 4 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0  e 

0042770-98.2018.8.11.0000, qual seja: “Desta feita, recomendo: a) Que os 

magistrados tenham atenção especial aos comprovantes de endereço das 

partes, determinando que demonstrem a ligação com terceiros indicados e 

que, em caso de dúvidas, ou indícios de manipulações, tomem as medidas 

necessárias a coibir tais praticas, dentre elas: apresentação do original do 

comprovante de endereço em cartório para conferencia; (...) Desta feita, 

nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o 

requerente para, em 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial, devendo 

apresentar comprovante de endereço legível e atualizado em seu nome, 

ou documento hábil de forma a comprovar o vínculo com o titular do 

comprovante, adequando assim, a peça vestibular aos termos exigidos 

pelo art. 319, inciso II e art. 320, ambos do Código de Processo Civil, sob 

pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001644-71.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ROSILDO RODRIGUES PEREIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Relação Contratual com Inexigibilidade de Débito com Indenização por 

Danos Morais onde a parte autora postula concessão de tutela de 

urgência para que a requerida exclua seu nome dos cadastros de 

inadimplentes SPC/SERASA e outros órgãos análogos, haja vista que 

desconhece a dívida que originou tal inserção. Juntou documentos. 

Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do 

mesmo código. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 
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documentos a ela acostados, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória. No caso dos autos, a razoabilidade da boa 

aparência do direito pleiteado reside evidenciada pela juntada da certidão 

dando conta da negativação de seu nome e a notícia de que não possui 

relação comercial com a requerida, sendo que nunca contratou os 

serviços da empresa, no entanto, teve seu nome incluso nos Órgãos de 

Proteção ao Crédito. A verossimilhança da alegação está revelada nas 

provas documentais acostada aos autos, inclusive, os extratos dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, o qual aponta o registro da parte 

reclamante em seu banco de dados, oriundo da parte reclamada. Cabe 

ressaltar que o perigo da demora é evidente, pois os efeitos da inclusão 

nos órgãos de proteção ao crédito geram prejuízos em qualquer relação 

comercial que a parte autora queira celebrar, sendo cediço que isso 

impede até mesmo de receber novos talonários de cheques, movimentar 

contas bancárias e praticar atos no comércio, gerando danos de difícil 

reparação, ou até mesmo irreparáveis a parte requerente. Aliás, mister 

frisar que tal inclusão causa danos em outros aspectos, como a honra e a 

dignidade da pessoa humana, prejudicando o bom nome perante a 

sociedade, causando constrangimentos aos inscritos, na medida em que 

são “barrados” no mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a 

parte autora irá sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida 

apenas ao final da demanda. Desta banda, considerando que o débito que 

ocasionou a inclusão da parte reclamante nos Órgãos de Proteção ao 

Crédito é objeto de discussão judicial, a parte autora deve ter seu nome 

excluído do rol de inadimplentes, até o final da demanda. Ademais disso, 

conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos a empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A 

MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, 

conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil 

que a requerida RETIRE no prazo de 05 (cinco) dias, o nome da parte 

reclamante dos Órgãos de Proteção ao Crédito, tão somente com relação 

ao débito objeto desta ação, qual seja no valor de R$ 234,99 (duzentos e 

trinta e quatro reais e noventa e nove centavos), referente ao contrato de 

nº 0200995231, enquanto estiver sendo discutido, ou seja, até o final da 

presente demanda, sob pena de incorrer em crime de desobediência. 

CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as 

advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a 

presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001687-08.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: NUBIA REGINA SOUZA DE MORAES REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A 

parte autora formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência 

objetivando que a requerida proceda com a imediata suspensão das 

faturas objetos da lide, bem como que se abstenha de incluir o NOME/CPF 

da requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito e ainda, se 

abstenha de interromper o fornecimento energia elétrica em sua unidade 

consumidora, qual seja UC nº 6/2136933-5. Primeiramente, RECEBO a 

inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo 

Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato 

contínuo, analisando detidamente a inicial e documentos a ela acostados, 

verifico a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. 

No caso dos autos, a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado 

reside na notícia de que a reclamante desconhece o consumo de energia 

faturado e cobrado, referente às faturas descritas na inicial, haja vista 

que se trata de fatura eventual de recuperação de consumo. Ocorre que 

diante do tais débitos, a reclamada vem ameaçando a parte 

reclamante/consumidor de suspender o fornecimento de energia em sua 

unidade consumidora. Igualmente, a verossimilhança da alegação está 

revelada nas provas documentais, inclusive, pelas faturas contestadas 

anexadas a peça vestibular. Aliás, em se tratando de fatura relativa à 

recuperação de consumo, como relata o reclamante, não é cabível a 

interrupção no fornecimento de energia elétrica, conforme orienta o 

seguinte julgado: REsp 1298735/RS - Recurso Especial 

2011/0303769-6.Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES - T2 

Segunda Turma. Data do julgamento: 01.03.2012.EMENTA: PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. 

APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE NO MEDIDOR. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO PRETÉRITO. 1. Este Tribunal 

considera legítima a interrupção de fornecimento de energia elétrica, 

desde que considerados certos requisitos, em situação de emergência ou 

após aviso prévio, nos casos previstos no art. 6º, § 3º, da Lei 8.987/95, a 

saber: a) em virtude de inadimplência do usuário; e b) por razões de 

ordem técnica ou de segurança das instalações. (REsp 1194150/RS, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 14/09/2010). 2. A 

jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de ser ilegítima a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica quando o débito decorrer 

de suposta fraude no medidor de consumo de energia apurada 

unilateralmente pela concessionária. 3. Ademais, este Tribunal possui 

jurisprudência no sentido de que não é lícito à concessionária interromper 

o fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de 

recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos 

de cobrança de débitos antigos não pagos. 4. Recurso especial provido. 

(REsp 1298735/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2012, DJe 09/03/2012). Cabe 

ressaltar que o perigo da demora em caso de não concessão da tutela de 

urgência é evidente, pois se levado em conta que o fornecimento de 

energia elétrica é considerado serviço essencial, certo que a sua 

interrupção causará irreparáveis prejuízos, justificando, assim sua 

pretensão a uma medida urgente. Outrossim, vale lembrar que os efeitos 

da negativação geram prejuízos em qualquer relação comercial que a 

parte autora queira celebrar, sendo cediço que isso impede até mesmo de 

receber novos talonários de cheques, movimentar contas bancárias e 

praticar atos no comércio, gerando danos de difícil reparação, ou até 

mesmo irreparáveis a parte requerente. Aliás, mister frisar que tal inclusão 

causa danos em outros aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa 

humana, prejudicando o bom nome perante a sociedade, causando 

constrangimentos aos inscritos, na medida em que são “barrados” no 

mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a parte autora irá 

sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida apenas ao final da 

demanda. Dispensa maiores delongas, posto a evidência de risco de dano 

irreparável ou de difícil reparação com a ameaça do corte do fornecimento 

de energia elétrica à sua unidade consumidora da parte autora. Por outro 

lado, conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos à empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A 

MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO 

que a parte reclamada promova a SUSPENSÃO DAS FATURAS objeto da 

lide, bem como SE ABSTENHA de suspender o fornecimento de energia 

elétrica na unidade consumidora da parte reclamante UC 6/2136933-5. Do 

mesmo modo, SE ABSTENHA de incluir o nome da parte reclamante dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, tão somente com relação ao débito objeto 
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desta ação, quais sejam os valores de R$ 1.563,43 (um mil quinhentos e 

sessenta e três reais e quarenta e três centavos) e, R$ 914,40 

(novecentos e quatorze reais e quarenta centavos), ambas com o 

vencimento em 30/01/2020, enquanto perdurar a lide, sob pena de incorrer 

em crime de desobediência. CITE-SE a parte reclamada dos termos da 

ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus 

da prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais 

sejam, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, 

nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001653-33.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: VALDIRENE MARIA DOS SANTOS REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral onde a parte autora 

postula concessão de tutela de urgência para que a requerida exclua seu 

nome dos cadastros de inadimplentes SPC/SERASA e outros órgãos 

análogos, haja vista que desconhece a dívida que originou tal inserção. 

Juntou documentos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso dos autos, 

a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside evidenciada 

pela juntada da certidão dando conta da negativação de seu nome e a 

notícia de que não possui relação comercial com a requerida, sendo que 

nunca contratou os serviços da empresa, no entanto, teve seu nome 

incluso nos Órgãos de Proteção ao Crédito. A verossimilhança da 

alegação está revelada nas provas documentais acostada aos autos, 

inclusive, os extratos dos Órgãos de Proteção ao Crédito, o qual aponta o 

registro da parte reclamante em seu banco de dados, oriundo da parte 

reclamada. Cabe ressaltar que o perigo da demora é evidente, pois os 

efeitos da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito geram prejuízos em 

qualquer relação comercial que a parte autora queira celebrar, sendo 

cediço que isso impede até mesmo de receber novos talonários de 

cheques, movimentar contas bancárias e praticar atos no comércio, 

gerando danos de difícil reparação, ou até mesmo irreparáveis a parte 

requerente. Aliás, mister frisar que tal inclusão causa danos em outros 

aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa humana, prejudicando o 

bom nome perante a sociedade, causando constrangimentos aos 

inscritos, na medida em que são “barrados” no mercado de consumo, 

sendo indene de dúvidas que a parte autora irá sofrer danos maiores se a 

tutela postulada for deferida apenas ao final da demanda. Desta banda, 

considerando que o débito que ocasionou a inclusão da parte reclamante 

nos Órgãos de Proteção ao Crédito é objeto de discussão judicial, a parte 

autora deve ter seu nome excluído do rol de inadimplentes, até o final da 

demanda. Ademais disso, conceder a tutela provisória, não acarretará 

prejuízos a empresa reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal 

do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada 

a qualquer tempo. Por tais considerações, por não se tratar de questão 

irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, 

ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 

300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. 

DETERMINO, pois, conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código 

de Processo Civil que a requerida providencie no prazo de 05 (cinco) dias, 

a retirada do nome da parte reclamante dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, tão somente com relação ao débito objeto desta ação, qual seja no 

valor de R$ 317,65 (trezentos e dezessete reais e sessenta e cinco 

centavos), referente ao contrato de nº 2135692869, enquanto estiver 

sendo discutido, ou seja, até o final da presente demanda, sob pena de 

incorrer em crime de desobediência. CITE-SE a parte reclamada dos 

termos da ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a 

inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos que a 

autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001652-48.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: VALDIRENE MARIA DOS SANTOS REQUERIDO: ITAU 

UNIBANCO FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Dano Moral onde a parte autora postula 

concessão de tutela de urgência para que a requerida exclua seu nome 

dos cadastros de inadimplentes SPC/SERASA e outros órgãos análogos, 

haja vista que desconhece a dívida que originou tal inserção. Juntou 

documentos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso dos autos, 

a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside evidenciada 

pela juntada da certidão dando conta da negativação de seu nome e a 

notícia de que não possui relação comercial com a requerida, sendo que 

nunca contratou os serviços da empresa, no entanto, teve seu nome 

incluso nos Órgãos de Proteção ao Crédito. A verossimilhança da 

alegação está revelada nas provas documentais acostada aos autos, 

inclusive, os extratos dos Órgãos de Proteção ao Crédito, o qual aponta o 

registro da parte reclamante em seu banco de dados, oriundo da parte 

reclamada. Cabe ressaltar que o perigo da demora é evidente, pois os 

efeitos da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito geram prejuízos em 

qualquer relação comercial que a parte autora queira celebrar, sendo 

cediço que isso impede até mesmo de receber novos talonários de 

cheques, movimentar contas bancárias e praticar atos no comércio, 

gerando danos de difícil reparação, ou até mesmo irreparáveis a parte 

requerente. Aliás, mister frisar que tal inclusão causa danos em outros 

aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa humana, prejudicando o 

bom nome perante a sociedade, causando constrangimentos aos 

inscritos, na medida em que são “barrados” no mercado de consumo, 

sendo indene de dúvidas que a parte autora irá sofrer danos maiores se a 

tutela postulada for deferida apenas ao final da demanda. Desta banda, 

considerando que o débito que ocasionou a inclusão da parte reclamante 

nos Órgãos de Proteção ao Crédito é objeto de discussão judicial, a parte 

autora deve ter seu nome excluído do rol de inadimplentes, até o final da 

demanda. Ademais disso, conceder a tutela provisória, não acarretará 

prejuízos a empresa reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal 

do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada 
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a qualquer tempo. Por tais considerações, por não se tratar de questão 

irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, 

ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 

300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. 

DETERMINO, pois, conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código 

de Processo Civil que a requerida providencie no prazo de 05 (cinco) dias, 

a retirada do nome da parte reclamante dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, tão somente com relação ao débito objeto desta ação, qual seja no 

valor de R$ 143,16 (cento e quarenta e três reais e dezesseis centavos), 

referente ao contrato de nº 001783703320000, enquanto estiver sendo 

discutido, ou seja, até o final da presente demanda, sob pena de incorrer 

em crime de desobediência. CITE-SE a parte reclamada dos termos da 

ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus 

da prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais 

sejam, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, 

nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001648-11.2020.8.11.0003
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JULIANO ELVIS SOUZA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001648-11.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: JULIANO ELVIS SOUZA DIAS REQUERIDO: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral onde a parte autora 

postula concessão de tutela de urgência para que a requerida exclua seu 

nome dos cadastros de inadimplentes SPC/SERASA e outros órgãos 

análogos, haja vista que desconhece a dívida que originou tal inserção. 

Juntou documentos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso dos autos, 

a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside evidenciada 

pela juntada da certidão dando conta da negativação de seu nome e a 

notícia de que não possui relação comercial com a requerida, sendo que 

nunca contratou os serviços da empresa, no entanto, teve seu nome 

incluso nos Órgãos de Proteção ao Crédito. A verossimilhança da 

alegação está revelada nas provas documentais acostada aos autos, 

inclusive, os extratos dos Órgãos de Proteção ao Crédito, o qual aponta o 

registro da parte reclamante em seu banco de dados, oriundo da parte 

reclamada. Cabe ressaltar que o perigo da demora é evidente, pois os 

efeitos da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito geram prejuízos em 

qualquer relação comercial que a parte autora queira celebrar, sendo 

cediço que isso impede até mesmo de receber novos talonários de 

cheques, movimentar contas bancárias e praticar atos no comércio, 

gerando danos de difícil reparação, ou até mesmo irreparáveis a parte 

requerente. Aliás, mister frisar que tal inclusão causa danos em outros 

aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa humana, prejudicando o 

bom nome perante a sociedade, causando constrangimentos aos 

inscritos, na medida em que são “barrados” no mercado de consumo, 

sendo indene de dúvidas que a parte autora irá sofrer danos maiores se a 

tutela postulada for deferida apenas ao final da demanda. Desta banda, 

considerando que o débito que ocasionou a inclusão da parte reclamante 

nos Órgãos de Proteção ao Crédito é objeto de discussão judicial, a parte 

autora deve ter seu nome excluído do rol de inadimplentes, até o final da 

demanda. Ademais disso, conceder a tutela provisória, não acarretará 

prejuízos a empresa reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal 

do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada 

a qualquer tempo. Por tais considerações, por não se tratar de questão 

irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, 

ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 

300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. 

DETERMINO, pois, conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código 

de Processo Civil que a requerida providencie no prazo de 05 (cinco) dias, 

a retirada do nome da parte reclamante dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, tão somente com relação ao débito objeto desta ação, qual seja no 

valor de R$ 41,14 (quarenta e um reais e quatorze centavos), referente ao 

contrato de nº 612406239, enquanto estiver sendo discutido, ou seja, até 

o final da presente demanda, sob pena de incorrer em crime de 

desobediência. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da 

prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, 

a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001720-95.2020.8.11.0003. 

AUTOR: EDNEUZA GOMES DA ROCHA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora formula em peça 

vestibular, concessão de tutela de urgência objetivando que a requerida 

promova a suspensão das faturas objetos da lide e, bem como que se 

abstenha de incluir o NOME/CPF da requerente junto aos órgãos de 

proteção ao crédito e ainda, se abstenha de interromper o fornecimento 

energia elétrica em sua unidade consumidora, qual seja UC nº 

6/2101888-2. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso dos autos, 

a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na notícia de 

que a reclamante desconhece o consumo de energia faturado e cobrado, 

referente às faturas descritas na inicial, haja vista que se trata de fatura 

eventual de recuperação de consumo. Ocorre que diante do tal débito, a 

reclamada vem ameaçando a parte reclamante/consumidor de suspender 

o fornecimento de energia em sua unidade consumidora. Igualmente, a 

verossimilhança da alegação está revelada nas provas documentais, 

inclusive, pelas faturas de recuperação de consumo anexadas a peça 

vestibular. Aliás, em se tratando de fatura relativa à recuperação de 

consumo, como relata o reclamante, não é cabível a interrupção no 

fornecimento de energia elétrica, conforme orienta o seguinte julgado: 

REsp 1298735/RS - Recurso Especial 2011/0303769-6.Relator: Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES - T2 Segunda Turma. Data do julgamento: 

01.03.2012.EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE NO 

MEDIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO 
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PRETÉRITO. 1. Este Tribunal considera legítima a interrupção de 

fornecimento de energia elétrica, desde que considerados certos 

requisitos, em situação de emergência ou após aviso prévio, nos casos 

previstos no art. 6º, § 3º, da Lei 8.987/95, a saber: a) em virtude de 

inadimplência do usuário; e b) por razões de ordem técnica ou de 

segurança das instalações. (REsp 1194150/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 14/09/2010). 2. A jurisprudência desta 

Corte firmou o entendimento de ser ilegítima a suspensão do fornecimento 

de energia elétrica quando o débito decorrer de suposta fraude no 

medidor de consumo de energia apurada unilateralmente pela 

concessionária. 3. Ademais, este Tribunal possui jurisprudência no sentido 

de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia 

elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face 

da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos 

não pagos. 4. Recurso especial provido. (REsp 1298735/RS, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2012, 

DJe 09/03/2012). Cabe ressaltar que o perigo da demora em caso de não 

concessão da tutela de urgência é evidente, pois se levado em conta que 

o fornecimento de energia elétrica é considerado serviço essencial, certo 

que a sua interrupção causará irreparáveis prejuízos, justificando, assim 

sua pretensão a uma medida urgente. Igualmente, em relação ao pedido de 

abstenção de inclusão do nome do autor nos cadastros de proteção ao 

crédito, denoto que também merece ser deferido, uma vez que os efeitos 

do protesto geram prejuízos em qualquer relação comercial que a parte 

queira celebrar, sendo cediço que isso impede até mesmo de receber 

novos talonários de cheques, movimentar contas bancárias e praticar atos 

no comércio, gerando danos de difícil reparação, ou até mesmo 

irreparáveis a parte requerente. Aliás, mister frisar que tal inclusão causa 

danos em outros aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa 

humana, prejudicando o bom nome perante a sociedade, causando 

constrangimentos aos inscritos, na medida em que são “barrados” no 

mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a parte autora irá 

sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida apenas ao final da 

demanda. Por fim, importante registrar que conceder a tutela provisória 

nos casos narrados acima, não acarretará prejuízos à empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o disposto no art. 

497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO que a parte 

reclamada SE ABSTENHA de suspender o fornecimento de energia 

elétrica na UC 6/2101888-2, e caso já o tenha feito, que restabeleça no 

prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. DETERMINO ainda, que SE 

ABSTENHA de incluir o nome da parte reclamante dos Órgãos de Proteção 

ao Crédito, tão somente com relação aos débitos objeto desta ação. 

Frisa-se que a ordem judicial refere-se tão somente com relação aos 

débitos objeto desta ação, quais sejam R$ 783,90 (setecentos e oitenta e 

três reais e noventa centavos) e, R$ 3.465,91 (três mil quatrocentos e 

sessenta e cinco reais e noventa e um centavos), ambas com vencimento 

em 28/02/2020, enquanto perdurar a lide, sob pena de incorrer em crime 

de desobediência. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da 

prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, 

a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001462-85.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: RICARDO CARDOSO PAIM REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida abstenha-se de interromper o fornecimento de 

energia elétrica na UC nº. 6/2651495-0, assim como providencie a 

suspensão das cobranças objeto desta lide e ainda, exclua o NOME/CPF 

do requerente dos Órgãos de Proteção ao Crédito. Juntou documentos. 

Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do 

mesmo código. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos a ela acostados, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória de urgência. No caso dos autos, a 

razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na notícia de 

que o reclamante desconhece os valores faturados e cobrados, referente 

às faturas descritas na inicial, levando em conta a grande diferença do 

consumo passado do requerente. O autor alega que não há razão para 

mudança de valores, haja vista que não adquiriu nenhum eletrodoméstico 

recentemente. Igualmente, a verossimilhança da alegação está revelada 

nas provas documentais acostada aos autos, inclusive, pelo histórico das 

faturas anteriores anexadas a peça vestibular. Cabe ressaltar que o 

perigo da demora em caso de não concessão da tutela de urgência é 

evidente, pois se levado em conta que o fornecimento de energia elétrica é 

considerado serviço essencial, certo que a sua interrupção causa 

irreparáveis prejuízos, justificando, assim sua pretensão a uma medida 

urgente. Dispensa maiores delongas, posto a evidência de risco de dano 

irreparável ou de difícil reparação com o corte do fornecimento de energia 

elétrica à unidade consumidora da parte autora. Ademais disso, conceder 

a tutela provisória, não acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida 

liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais 

considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO PARCIALMENTE os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO 

que a empresa reclamada promova a SUSPENSÃO das faturas objeto da 

lide, assim como, SE ABSTENHA de interromper o fornecimento de energia 

elétrica na UC nº. 6/2651495-0, enquanto perdurar a lide, sob pena de 

incorrer em crime de desobediência. Igualmente, importante consignar que 

esta ordem judicial refere-se tão somente a UC nº. 6/2651495-0 e aos 

débitos objeto desta ação, quais sejam, nos valores de R$ 318,79 

(trezentos e dezoito reais e setenta e nove centavos) referente ao mês de 

SETEMBRO/2019, R$ 217,00 (duzentos e dezessete reais) referente ao 

mês de OUTUBRO/2019 e, R$ 210,52 (duzentos e dez reais e cinquenta e 

dois centavos) referente ao mês de JANEIRO/2020, enquanto estiverem 

sendo discutidos, ou seja, até o final da presente demanda. Outrossim, no 

que concerne a exclusão do NOME/CPF do requerente dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, entendo que no presente caso há ausência de um 

dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e ou 

tutela de evidência, qual seja, perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo (periculum in mora) ao que estabelece o artigo 300 do Código 

de Processo Civil e seus parágrafos, haja vista que a parte autora possui 

outros registros no Cadastro de Proteção ao Crédito. Nesse contexto, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, quanto à retirada dos NOME/CPF 

do requerente dos Órgãos de Proteção ao Crédito, nesta fase do 

processo, por entender que ausentes os requisitos necessários à 

concessão, em consonância com o ordenamento processual e com o 

artigo 300 do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte reclamada dos 

termos da ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a 

inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos que a 

autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 
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para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de 

Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001730-42.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0015562A (ADVOGADO(A))

ANDERSON MAZETTO MENDES OAB - 052.143.701-64 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001730-42.2020.8.11.0003. 

REPRESENTANTE: ANDERSON MAZETTO MENDES INTERESSADO: UNIC 

EDUCACIONAL LTDA Vistos. Cuida-se de Ação de Declaração de 

Inexistência de débito com Danos Morais onde a parte autora postula 

concessão de tutela de urgência para determinar que a requerida exclua 

seu nome dos cadastros de inadimplentes SPC/SERASA e outros órgãos 

análogos, haja vista que o débito cobrado encontra-se devidamente pago. 

Juntou documentos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso dos autos, 

a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na notícia de 

que a parte autora alega em síntese, que após quitar acordo que fora 

firmado com a requerida, seu nome ainda encontra- se negativado. 

Destarte, o requerente juntou nos autos comprovante de pagamento 

referente à dívida cobrada. A verossimilhança da alegação está revelada 

nas provas documentais acostada aos autos, inclusive, o extrato dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, o qual aponta o registro da parte 

reclamante em seu banco de dados, bem como o comprovante de 

pagamento do referido débito. Cabe ressaltar que o perigo da demora é 

evidente, pois os efeitos da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito 

geram prejuízos em qualquer relação comercial que a parte autora queira 

celebrar, sendo cediço que isso impede até mesmo de receber novos 

talonários de cheques, movimentar contas bancárias e praticar atos no 

comércio, gerando danos de difícil reparação, ou até mesmo irreparáveis a 

parte requerente. Aliás, mister frisar que tal inclusão causa danos em 

outros aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa humana, 

prejudicando o bom nome perante a sociedade, causando 

constrangimentos aos inscritos, na medida em que são “barrados” no 

mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a parte autora irá 

sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida apenas ao final da 

demanda. Desta banda, considerando que o débito que ocasionou a 

inclusão da parte reclamante nos Órgãos de Proteção ao Crédito é objeto 

de discussão judicial, a parte autora deve ter seu nome excluído do rol de 

inadimplentes, até o final da demanda. Ademais disso, conceder a tutela 

provisória, não acarretará prejuízos a empresa reclamada, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida 

liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais 

considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a 

requerida, providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a retirada do nome da 

parte autora dos Órgãos de Proteção ao Crédito, tão somente com relação 

aos débitos objeto desta ação, nos valores de R$ 1.317,30 (um mil 

trezentos e dezessete reais e trinta centavos), referente ao contrato de 

nº 134297576, R$ 128,90 (cento e vinte e oito reais e noventa centavos), 

referente ao contrato de nº 134722071, R$ 1.317,30 (um mil trezentos e 

dezessete reais e trinta centavos), referente ao contrato de nº 134297575 

e, R$ 38,59 (trinta e oito reais e cinquenta e nove centavos), referente ao 

contrato de nº 129539672, enquanto estiver sendo discutido, ou seja, até 

o final da presente demanda, sob pena de incorre em crime de 

desobediência. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da 

prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, 

a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001703-59.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001703-59.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos. A parte autora formula em peça vestibular, concessão 

de tutela de urgência para determinar que a requerida abstenha-se de 

realizar ligações telefônicas, enviar mensagem de texto ou contate a parte 

autora, por qualquer meio de comunicação para efetuar cobranças de um 

terceiro. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos 

do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 

330, do mesmo código. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos a ela acostados, bem como das razões apresentadas, não 

vislumbro de plano a presença dos requisitos que possam amparar a 

tutela vindicada. Isso porque, nos termos do art. 300, caput, do Código de 

Processo Civil, para concessão da tutela de urgência é necessário que a 

parte requerente apresente os elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

sendo vedada tal providencia quando houver perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipado. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que a pretensão se apresenta nebulosa, 

nesta fase de cognição sumária, tendo em vista que as alegações estão 

fundadas em informações unilaterais da parte reclamante, circunstâncias 

que tornam temerária a concessão da providência reclamada, restando 

prudente o aguardo da formação do contraditório e a dilação probatória. 

De mais a mais, o pedido formulado pela requerente não merece 

prosperar, uma vez que percebo que a urgência alegada pela parte autora 

não chega a impor que não se possa aguardar a realização da audiência 

conciliatória e, se for o caso, o contraditório e a instrução processual. 

Destarte, entendo que no presente caso a prévia citação da requerida 

afigura-se medida útil e necessária, visto que a cognição sumária do 

direito e a antecipação da tutela devem estar em consonância com o 

ordenamento processual e se ater ao que estabelece o artigo 300 do 

Código de Processo Civil e seus parágrafos. Assim, sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, o indeferimento do pedido de tutela de 

urgência é medida que se impõe. Nesse contexto, INDEFIRO o pedido de 

tutela de urgência nesta fase do processo, por entender que ausentes os 

requisitos necessários à concessão, em consonância com o ordenamento 

processual e com o artigo 300 do Código de Processo Civil. CITEM-SE a 

parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as advertências 

legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a presença dos 

pressupostos que a autorizam, quais sejam, a verossimilhança das 

alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da 

presente decisão e para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO 

designada, oportunidade em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou 

oral, por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) 

dias após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. Isento de custas, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106737/2/2020 Página 100 de 290



conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpram-se, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014704-48.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO DA SILVA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA OAB - MT21421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando detidamente o processo, verifico que a parte autora postula 

pela desistência da ação, manifestando assim, seu desinteresse no 

prosseguimento do feito. Nesse sentido, anoto que em sede de Juizados 

Especiais o pedido de desistência pode ser feito sem a necessidade da 

anuência da parte contrária, conforme dispõe o enunciado 90 do FONAJE, 

confira: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. Portanto, a extinção e o 

arquivamento do processo é medida que se impõe. Por tais 

considerações, HOMOLOGO por sentença o pedido de desistência da 

ação formulado pelo reclamante, para que surtam seus efeitos jurídicos e 

legais, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, o que faço nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. REVOGO a liminar, caso tenha sido concedida. 

Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Certificado o TRÂNSITO EM 

JULGADO, INTIMEM-SE as partes e ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014012-49.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório na forma 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença do autor na audiência de 

conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei n.º 9.099/95. Da análise 

dos autos, observa-se que, mesmo devidamente intimada, a parte autora 

não compareceu à audiência e não apresentou justificativa até a abertura 

da solenidade, o que leva à extinção do feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Vale registrar que, 

mesmo que tenha apresentado justificativa do não comparecimento em 

audiência, à parte autora deveria demonstrar a impossibilidade de se 

locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. A justificativa de 

impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser apresentada até 

a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, aplicar-se-á no 

caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo 

em vista a aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 9.099/95. O 

impedimento para comparecer à audiência deve ser provado até a sua 

abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 

362, do Código de Processo Civil. Por tais considerações, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, 

da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: 

“Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” Transitada em 

julgado, intimem-se as partes e não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o 

processo, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1007682-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVA PRUDENTE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA KAROLINE DE SOUZA RODRIGUES OAB - MT21756/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1007682-70.2018.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora, através do(a) patrono(a), para comparecer na Secretaria da 1ª 

Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, e retirar 

ALVARÁ. Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2020. GERALDA ESPLENDO 

DOS SANTOS MORAES Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005458-33.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAUROZAN CARDOSO SILVA OAB - MT18725-O (ADVOGADO(A))

JOEL FERREIRA VITORINO OAB - GO11115-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO DORNELES CHAVES (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

R. F. N. D. (REPRESENTADO)

HÉLIO DORNELES CHAVES JÚNIOR (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1005458-33.2016.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a 

inventariante, através do(a) patrono(a), para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

providencie a formalização das renúncias dos quinhões hereditários dos 

demais herdeiros do falecido, por instrumento público ou termo judicial, 

conforme os moldes do art. 1.806, do Código Civil, bem como para que 

carreie aos autos as certidões negativas estadual (emitida pela PGE) e 

Municipal, apresentando, também, a guia de recolhimento do ITCMD ou 

certidão de isenção, se for o caso. Outrossim, considerando que os bens 

individualizados nas primeiras declarações e na certidão de ID: 17959776 

estão em dissonância com a qualificações lançadas nas matrículas 

carreadas aos autos, intimação da inventariante para que, no mesmo 

prazo acima concedido, esclareça quanto às individualizações dos bens, 

juntando aos autos, inclusive, a matrícula n.º 46.511, informada na 

certidão de ID: 17959776. Rondonópolis/MT, 6 de fevereiro de 2020. 

GERALDA ESPLENDO DOS SANTOS MORAES Gestor(a) de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001609-14.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WEMER FRANCIS RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT10081-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEMER FILHO NAZÁRIO RODRIGUES (REQUERIDO)

MAÍZA NAZÁRIO RODRIGUES (REQUERIDO)

LAURA HELENA NAZARIO MODESTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001609-14.2020.811.0003 Vistos etc. 1. Nos termos do art. 

145, §1º, do Código de Ritos, dou-me por suspeito de processar e julgar o 

feito em apreço, determinando a remessa destes autos ao substituto legal 

deste juízo. 2. Proceda a Sr.ª gestora judiciária às anotações necessárias 

para que não seja mais remetido a este gabinete. 3. Intime-se. 4. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 05 de fevereiro de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004881-55.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. J. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILIA MESQUITA MIRANDA OAB - MT23263/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1004881-55.2016.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

requerida, através do(a) patrono(a), para se manifestar acerca do laudo 

de avaliação (ID: 23745247), nos termos da decisão ID 25461188, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Rondonópolis/MT, 6 de fevereiro de 2020. 

GERALDA ESPLENDO DOS SANTOS MORAES Gestor(a) de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 749192 Nr: 7331-56.2014.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA VEIGA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA VEIGA DOS SANTOS, ESPOLIO 

DE GENY GONÇALVES RABELO, GEANI GONÇALVES RABELO, 

CRISTIANE LIBANO RABELO, CRISTINA GONÇALVES RABELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Mauro de Ribamar e Silva 

- OAB:25752/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 Assim, diante dos elementos trazidos aos autos, sem mais delongas, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a ação, 

declarando ALBERTO ITACARAMBI RABELO, pai biológico da requerente 

REGINA VEITA FERREIRA.Expeça-se mandado ao Cartório de Registro Civil 

competente, para que se tome as providências necessárias no sentido de 

retificar o assento de nascimento da parte autora, constando o nome do 

pai e avós paternos.Sem custas e sem honorários.Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se.Translade-se 

cópia da decisão aos autos principais.Publicada e registrada 

eletronicamente, intimem-se e cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 765444 Nr: 25-02.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JUCELIA ISABEL ANDRADE DO NASCIMENTO, 

ISABEL CRISTINA DO NASCIMENTO, SÉRGIO ROBERTO DO NASCIMENTO, 

SANDRA SILVA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE PAULO SÉRGIO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:14574/MT, JOÃO RICARDO FILIPAK - OAB:OAB/MT 11.551, JOSE 

APARECIDO PEREIRA VERISSIMO - OAB:MT/ 6.612 A, JUNIELLE 

LARISSA FERREIRA DOS SANTOS - OAB:23385/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com finalidade de intimar a Inventariante e os 

herdeiros, através do patrono, para manifestarem sobre esboço de 

partilha de fls. 138/140, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 747784 Nr: 6614-44.2014.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECY BERNARDES DA SILVA, FABIO VANDERLEY 

CANDIAL, FABIANO VANDERLEY CANDIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO SOARES CANDIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE EDUARDO ESQUIÇATO 

DIAS - OAB:10120, WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - 

OAB:15472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE EDUARDO ESQUIÇATO 

DIAS - OAB:10120

 Visto.

Para se por fim ao processo, manifeste-se a inventariante sobre a 

derradeira proposta de fl. 103, apresentada pelas partes, retificando-se o 

plano de partilha consignado nas últimas declarações se necessário, para 

posterior emissão de formal de partilha.

Após, voltem-me conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 704597 Nr: 12574-83.2011.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAD, EAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT, SÉRGIO LUIZ PESCE - OAB:12460-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 12574-83.2011.811.0003

Vistos etc.

1. Considerando a sentença proferida no bojo da ação de Alvará Judicial 

n.º 3256-08.2013.811.0003 (fl. 180, anverso e verso), intime-se a 

inventariante para que, no prazo de 20 (vinte) dias, traga aos autos o 

comprovante de recolhimento do ITCMD e o plano de partilha atualizado 

dos bens inventariados.

2. Aportando aos autos os documentos supra, venham-me os autos 

conclusos para o julgamento da partilha.

 3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 05 de fevereiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 722242 Nr: 3256-08.2013.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAD, EAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3256-08.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Considerando o trânsito em julgado da sentença proferida à fl. 164, 

anverso e verso, determino o desapensamento dos presentes autos de 

alvará judicial e, em não havendo pendências, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.

 2. Expeça-se o necessário.
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Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 05 de fevereiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 902497 Nr: 6126-50.2018.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNLR, JFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6126-50.2018.811.0003

Vistos em correição.

1. Recebo a exordial.

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo-lhe para a parte requerente as isenções previstas no 

art. 98, do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada.

3. Sobre os pedidos formulados na exordial, intimem-se pessoalmente os 

demais herdeiros para que se manifestem, no prazo legal.

4. Após, abra-se vista ao representante do Ministério Público.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 27 de agosto de 2018.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 902497 Nr: 6126-50.2018.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE NERCINO LAZARO RODRIGUES, JOSÉLIA 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com finalidade de intimar parte autora, através do 

patrono, para manifestar nos autos sobre as correspondências 

devolvidas de fls.72/74, bem como, sobre o auto de avaliação de fls. 71, 

no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 766963 Nr: 871-19.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSDSC, GSDSC, THPDNT, GDSC, GC, GDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MENDES DO 

NASCIMENTO - OAB:30196/GO, JOSE FRANCISCO SALOME FIGUEIRA - 

OAB:SP/255163, VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - 

OAB:8308-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com finalidade de intimar os herdeiros e a 

Inventariante, através do patrono, para manifestarem sobre esboço de 

partilha de fls. 148/149, no prazo de 5 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000329-08.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA SANTOS DE ASSIS (RECONVINTE)

UELLINGTON SANTOS ASSIS (RECONVINTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS DIAS DE ASSIS (RECONVINDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000329-08.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 

98, do CPC. Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. No mais, considerando que o Direito 

acompanha a evolução da sociedade, sendo certo que os avanços 

tecnológicos, principalmente no ramo da informática, devem ser 

prestigiados na medida em que proporcionam a efetividade do processo 

de execução e, por conseguinte, da própria prestação jurisdicional, e 

tendo em linha de estima a racionalização que o Sistema BacenJud 

possibilita, em função de permitir o cumprimento de ordens judiciais com 

grande agilidade, consagrando os princípios da economia e celeridade 

processuais, e, ainda, ante as disposições ínsitas do art. 854, do Código 

de Ritos, bem como o disposto no Provimento n.º 04/2007-CGJ, de 

26.03.07, determino a requisição de informações bancárias. 4. Outrossim, 

oficie-se à Caixa Econômica Federal para que informe ao juízo quanto à 

existência de numerário a título de FGTS/PIS em favor do de cujus. 5. Com 

a juntada das informações, abra-se vista dos autos à parte autora e, em 

seguida, ao representante do Ministério Público para que, no prazo legal, 

se manifestem. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 06 de fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004956-89.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. L. L. D. O. S. (REQUERIDO)

R. L. L. D. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO FIALHO JUNIOR OAB - MT17524/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. I. Prima facie, considerando que a parte requerida não 

apresentou rol de testemunhas no prazo assinalado na decisão ID 

26113164, declaro preclusa a produção de prova testemunhal (artigo 223 

do CPC). II. Ademais, homologo para os devidos fins a desistência na oitiva 

das testemunhas GERALDO PEREIRA DA SILVA, PAULO JOSE 

FURTUOSO DE OLIVEIRA e RENE PEREIRA DE BARROS, arrolada 

oportunamente pela parte requerente. Declaro encerrado a instrução 

processual. III. Outrossim, concedo o prazo de 10 (dez) dias para 

apresentação de memoriais escritos pelas partes. Após, renove-se a 

conclusão. Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003469-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. B. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. B. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. I. Prima facie, Considerando a entrevista realizada nesta data 

por esta Magistrada, constatou-se que a enfermidade que acomete o 

interditando restou suficientemente demonstrada, revelando a 

impossibilidade do mesmo de reger sua vida civil independente e sem 

auxílio de terceiros, o qual, por conseguinte, não reúne condições para a 

prática de qualquer ato da vida civil, desnecessária realização de perícia 

técnica com o fito de efetuar a avaliação médica do interditando, 

acolhendo assim o pleito da parte autora. Assim, não obstante a perícia, 
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em princípio, seja imprescindível para o decreto da interdição, há de se 

ponderar que se a parte requerida apresentou-se visivelmente como 

pessoa incapaz durante o interrogatório, exigir a prova técnica por simples 

exigência formal, seria mergulhar nas lodosas águas do formalismo 

exacerbado. Ademais, não se pode olvidar que o Juiz não está adstrito ao 

laudo pericial, podendo, dispensá-lo sempre que entender que os 

elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu 

convencimento, a teor do que dispõe o artigo 472 do CPC, máxime quando 

sua realização em nada contribuirá para a comprovação da incapacidade 

do interditando, a qual restou demonstrada nesta solenidade, bem como 

através dos documentos encartados à exordial. No mesmo sentido é o 

posicionamento adotado pela Quarta Turma do Superior Tribunal de 

Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL. INTERDIÇÃO. LAUDO ART. 1.183 DO CPC. 

NÃO REALIZAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1 - Constatado pelas 

instâncias ordinárias que o interditando, por absoluta incapacidade, não 

tem condições de gerir sua vida social, com amparo em laudo pericial 

(extrajudicial) e demais elementos de provas, inclusive o interrogatório de 

que trata o art. 1181 do Código de Processo Civil, a falta de nova PERÍCIA 

em juízo não causa nulidade, porquanto, nesse caso, é formalidade 

dispensável (art. 244 do CPC). 2 - Recurso especial não conhecido.” (STJ 

- Quarta Turma; REsp. nº 253.733-MG; Rel. Ministro Fernando Gonçalves; 

j. 16/03/2004) Na mesma linha de entendimento: “INTERDICAO . 

CONSTATADO PESSOALMENTE PELO JUIZ, NA AUDIENCIA DE 

INTERROGATORIO, A ABSOLUTA INCAPACIDADE DO INTERDITANDO, 

DISPENSAVEL A REALIZACAO DE PERICIA. APELO IMPROVIDO.” 

(Apelação Cível Nº 597147826, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Maria Berenice Dias, Julgado em 03/09/1997) “EMENTA: 

INTERDICAO. PROVA PERICIAL. DISPENSAVEL A REALIZACAO DE 

PROVA PERICIAL SE, ALEM DE A INCAPACIDADE TER SIDO 

CONSTATADA PELO MAGISTRADO NO INTERROGATORIO, FORAM 

APRESENTADOS ATESTADO MEDICO E AVALIACAO PSICOLOGICA 

OFERECIDOS PELA APAE, ONDE O INTERDITANDO E ATENDIDO DESDE 

1997. APELO IMPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70003005923, Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Berenice Dias, 

Julgado em 26/09/2001). Destarte, considerando que a finalidade da 

perícia médica prevista no artigo 1.183 do Código de Processo Civil é 

demonstrar a incapacidade do interditando e esta restou comprovada 

durante o interrogatório, a obrigatoriedade do exame médico pericial há de 

ser mitigada, seja em atenção ao princípio do livre convencimento do juiz, 

seja em face do princípio da instrumentalidade das formas e razoável 

duração do processo, erigida a categoria de direito fundamental (art. 5.º, 

inciso LXXVII da CRFB/88) a partir da Emenda Constitucional n.º 45/2004, 

razão pela qual dispenso a realização da prova pericial. II. Abra-se vista 

ao curador especial pretensamente nomeado pelo juízo. III. Em seguida, 

abra-se vista a parte autora e ao Parquet para manifestação, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, concluso. IV. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1016318-88.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. O. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Katherine Nunes de Souza Crivellaro OAB - MT11422/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. F. A. (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

INTIMAR a patrona da parte autora para manifestar acerca da diligencia do 

oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002491-10.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

T. D. S. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. D. D. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUANA DOS ANJOS VIEIRA OAB - MT25294/O (ADVOGADO(A))

 

REITERO A INTIMAÇÃO DA R. DECISÃO

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002491-10.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

T. D. S. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. D. D. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA CRISLAINE BORGES DOS SANTOS OAB - MT26252/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002491-10.2019.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de cumprimento de 

sentença processada na forma do rito da constrição patrimonial. O 

Executado compareceu aos autos através da petição registrada no ID 

20280385, em 21 de maio de 2019, oportunidade em que deu-se por 

citaoa. Adiante, aportou-se impugnação do executado (ID 20798581), 

alegando, em síntese que devido dificuldades financeiras do mesmo, ante 

ao desemprego, deixou de adimplir as obrigações a partir do fim do ano de 

2018. No mais, pontua a impossibilidade de quitar os alimentos em atraso. 

Intimada a parte exequente, apresentou manifestação acerca da 

contestação (ID 23937043), aduzindo inicialmente a intempestividade da 

peça defensiva, bem como refutou os fatos e fundamentos aduzidos pelo 

demandado, requerendo a busca de bens passíveis de penhora via 

BacenJud, Renajud, FGTS, Protesto e inscrição do nome do executado no 

rol dos inadimplentes, expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e 

Emprego e ao Cartório de Registro de Imóveis. Por fim, o Ministério Público 

apresentou parecer favorável a busca de bens em nome do executado via 

sistema BacenJud, Renajud e penhora de valores vinculados ao FGTS (ID 

26034661). Relatei. Decido. 1. Prima facie, em que pese o executado não 

tenha sido intimado pessoalmente, consoante determinado inicialmente (ID 

18847935), o mesmo tomou ciência dos autos aos 21/05/2019, através da 

petição registrada no ID 20280385, dando-se por suprida a sua intimação, 

nos termo do art. 239, §1º do CPC. Ademais, quanto à alegação de 

intempestividade da impugnação carreada aos autos no ID 20798581, 

tenho que melhor razão não assiste a exequente. Isso porque, a norma 

processual é cristalina ao dispor que o executado quando intimado a 

efetuar o pagamento de quantia certa terá o prazo de 15 dias corridos 

para efetuar o pagamento. Destarte, havendo o transcurso in albis do 

alusivo período, dá-se início ao lapso temporal para apresentação de 

impugnação, consoante inteligência dos dispositivos 523 e 525, caput, do 

Caderno Processual. A propósito, vejamos: “AGRAVO DE INSTUMENTO – 

Cumprimento definitivo da sentença – Decisão que rejeitou a impugnação, 

por considera-la intempestiva – Recurso do Banco executado – 

Insurgência – Possibilidade – Termo inicial para apresentação da 

impugnação que só passa a fluir após o término do prazo de 15 (quinze) 

dias para o pagamento do débito – Aplicação dos artigos 523 e 525, 

ambos do CPC de 2015 – Decisão anulada, com determinação para ser 

apreciada a impugnação apresentada tempestivamente pelo Banco 

agravante – Decisão reformada – Recurso provido, com determinação.” 

(TJ-SP – AI:2045845-60.2019.8.26.0000, Relator: Achile Alesina, Data de 

Julgamento: 12/04/2019, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 12/04/2019) (Grifei). Ademais, apenas para não passar em 

branco, saliento que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou 

acerca da natureza processual do prazo normatizado no art. 523 do 

Código de Ritos, pacificando o entendimento acerca da contagem do r. 

prazo, em dias uteis, conforme disposto no art. 219 do CPC (REsp nº 

1.708.348 – RJ, 3ª Turma, Relator Ministro Marco Aurélio Bellize, Julgado 

em 25/06/2019). Desse modo, considerando que o demandado veio aos 

autos aos 21/05/2019 o prazo para apresentação da peça impugnatória 

findar-se-ia aos 02/07/2019 e que a impugnação fora protocolada aos 

10/06/2019, INACOLHO a arguição de intempestividade manejada pela 

parte exequente. Pois bem. Malgrado o alimentante alegue a 

impossibilidade de adimplido o débito alimentar executado no presente 

feito, porquanto encontra-se desempregado, registro que 'as hipóteses 

que admitem a oposição dos embargos do devedor na execução fundada 

em título judicial são arroladas em numerus clausus, isto é, taxativamente 

(CPC 741)' (NERY, N.J. e R.M, Código de Processo Civil Comentado e 

Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, Ed. Revista dos 

Tribunais, 6ª edição, p. 1.047), de forma que não estando prevista a 

alegação de alteração do binômio alimentar, não pode ela ser conhecida 

nesta sede. De mais a mais, o simples argumento de não possuir 

condições, não tem o condão de afastar a necessidade alimentar do 

exequente, a qual possui a responsabilidade de proporcionar (Lei 
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8.069/90, art. 4º). À vista disso, passo ao exame do pedido vertido no ID 

23937043, atentando-se que a impugnação apresentada pelo executado 

não mostrou-se apta a afastar a pretensão inicial. 2. Logo, com o intuito de 

evitar futuras arguições de nulidade, invocando o Princípio da Cooperação 

inserto no art. 6º, do CPC e, objetivando conferir celeridade ao feito, 

efetivei pesquisa perante o Ministério do Trabalho (CAGED), obtendo 

informações de que o Sr. JEFFERSON FERREIRA DE DEUS não ostenta 

vínculo empregatício em aberto. 3. Ademais, DEFIRO o pedido de penhora 

on-line, cuja medida, inclusive, é consentânea com os modernos princípios 

e preceitos que regem a atividade jurisdicional, já que busca pôr fim ao 

litígio (conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida, 

segundo Chiovenda) e pacificar a sociedade, os quais são escopos 

teleológicos ou finalísticos da Jurisdição. Nesta senda, lançou-se ordem 

de bloqueio somente o valor da execução em dinheiro depositada na conta 

bancária e/ou aplicações financeiras em nome do devedor JEFFERSON 

FERREIRA DE DEUS (CPF: 044.278.351-55), por meio do sistema 

BACENJUD, cuja busca não apresentou resultado satisfatório, conforme 

extrato anexo. 4. Na oportunidade, também efetivei pesquisa perante o 

sistema RENAJUD, cujo resultado restou inexitoso, conforme extrato em 

anexo. 5. Ainda, na derradeira tentativa de impulsionar o feito ao deslinde 

satisfatório da pretensão, defiro o pedido formulado simultaneamente. 

Assim, oficie-se à Caixa Econômica Federal para que informe o saldo 

existente em conta FGTS/PIS em nome do executado, no prazo máximo de 

20 (vinte) dias. Na sequência, em havendo resposta positiva, intime-se a 

parte executada, para querendo, manifestar sobre a penhora, no prazo 

legal. Após, abra-se vista à exequente. 6. De mais a mais, considerando a 

adoção de outras medidas coercitivas previstas expressamente na norma, 

as quais restaram insuficientes para coibir a inadimplência do devedor, a 

teor do quanto disposto no artigo 782, §3º do CPC, determino que se 

OFICIE-SE ao SPC e ao SERASA para que incluam em seus cadastros de 

restrições de crédito o nome do executado, assinalando o prazo de 15 

(quinze) dias para resposta. Ainda, expeça-se em prol da parte exequente 

certidão de inteiro teor para que seja implementado o protesto do 

pronunciamento judicial. Registre-se que 'caberá ao exequente, munido da 

certidão de inteiro teor (contendo o nome e qualificação do exequente e do 

executado, o número do processo, valor da dívida e a data de decurso do 

prazo para pagamento) da decisão ou sentença exequenda, levá-la ao 

competente tabelião de protesto de títulos' (sic - in Comentários ao Código 

de Processo Civil, Araken de Assis, Ed. Saraiva, 2ª ed., p. 677). 7. Por 

outro lado, INDEFIRO o pedido de pesquisa perante o cartório de registros 

de imóveis em busca de bens aptos à constrição, uma vez que se trata de 

diligência incumbida à parte exequente, sendo que a própria Defensoria 

Pública, nos termos do art. 128, inciso X, da Lei Complementar 80/94, tem 

prerrogativa de requisitar de autoridade pública ou de seus agentes 

exames, certidões, perícias, vistorias, diligências, processos, 

documentos, informações, esclarecimentos e providências necessárias 

ao exercício de suas atribuições. Ademais, registre-se que a ilustrada 

Defensoria Pública sequer demonstrou a real impossibilidade em diligenciar 

(na forma albergada pela lei) perante a serventia competente com o 

escopo angariar referida informação, bem como a eventual negativa por 

parte do Tabelião, tratando-se de dados que podem ser obtidos 

diretamente pela exequente, sem necessidade de intervenção do Poder 

Judiciário, já tão atarefado e sobrecarregado no exercício de suas 

funções típicas. Por oportuno: ‘A Defensoria Pública tem a prerrogativa de 

requisitar as diligências necessárias ao exercício de suas atribuições (LC 

80/94, art. 89, X). Não se justifica a transferência desse encargo ao 

Judiciário. Agravo não provido.' (TJDFT - 6ª Turma Cível - Agravo de 

Instrumento 20130020126242AGI, Relator Des. Jair Soares) (Grifei). 

Mesmo que assim não se entendesse, não se trata de matéria afeta à 

reserva de jurisdição de maneira que qualquer pessoa pode requerer 

Certidão Atualizada de bens, sem justificar o pleito, uma vez que a 

consulta é pública (Lei 6.015/73, art. 17). Por fim, não é demasiado 

ressaltar que compete à parte promover as diligências no sentido de 

fornecer ao Poder Judiciário os meios necessários para a efetiva e célere 

entrega da prestação jurisdicional. 8. Outrossim, defiro os benefícios da 

Assistência Judiciária ao executado, com fundamento no artigo 99, § 3º do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 18 de dezembro de 2019. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000287-95.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. S. (REU)

 

IMPULSIONO os autos para anexar a CARTA PRECATÓRIA recebida por 

esta Secretaria. No mesmo ato, procedo à INTIMAÇÃO da parte autora, 

através do patrono habilitado, para que tome ciência e, querendo, 

manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003589-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRYDYS HANANDA MINGOTI OAB - MT0019871A (ADVOGADO(A))

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. S. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1003589-98.2017.8.11.0003 Vistos etc., 1. Ciente da prisão civil efetivada, 

consoante informação vertida no ID 28944409. 2. Com efeito, é sabido que 

a execução sob o rito da coerção pessoal autoriza a inclusão das 

prestações alimentícias que se vencerem no curso do processo, 

consoante dicção expressa da Súmula 309, do STJ e art. 528, §7º do CPC. 

Destarte, em que pese a alegação vertida no ID 28940391, é cediço que o 

desconto em folha de pagamento do executado passou a ser 

implementado após a emissão do expediente de ID 22728868, com data de 

recebimento aos 06/08/2019, no quantum de 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo vigente, referentes, portanto, as prestações alimentícias 

vincendas. A propósito, não é de conhecimento deste juízo qualquer 

determinação para fins de descontar quantia excedente a fim de saldar a 

dívida in comento, possibilidade esta, inclusive, relegada a execução de 

alimentos sob o rito da constrição patrimonial. Assim, a presente executio 

refere-se aos meses anteriores ainda em aberto, nos termos do cálculo 

apresentado pela parte exequente no ID 20731891, somado em R$ 

4.622,40 (quatro mil seiscentos e vinte e dois reais e quarenta centavos). 

Apenas para não passar em branco, registro que a prisão civil somente 

será elidida com o pagamento integral da dívida alimentar, não constando, 

por ora, comprovante de adimplemento da integralidade das prestações 

vencidas até o presente momento. Outrossim, já estando consolidado o 

édito prisional, não há que se falar em suspensão do cumprimento da 

ordem de prisão civil. Conseguintemente, deixo de determinar a expedição 

de contramandado de prisão em favor do executado. Ademais, conforme 

já assentado anteriormente, não é cabível cumular os honorários com o 

que é devido a título de alimentos, para que sejam, em conjunto, cobrados 

sob o rito da prisão. Doravante, o rito da prisão é limitado à execução de 

prestação alimentícia em sentido estrito, não havendo previsão legal 

autorizando cobrança executiva de honorários sob pena de prisão 

(Agravo de Instrumento, Nº 70081119570, Oitava Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em: 30/05/2019). Além 

disso, não é cabível a multa prevista no art. 523, §1 º do CPC, uma vez 

que tal encargo não integra a obrigação alimentar quando o pagamento é 

exigido sob a advertência da prisão. 3. Diante dessas considerações, 

invocando o princípio do melhor interesse da criança e visando conferir 

efetividade ao ajuste que fixou a verba alimentar em favor da criança, na 

esteira do candenciado entendimento jurisprudencial, abra-se vista dos 

autos a parte exequente, via causídico habilitado, para requerer o que 

entender de direito, no prazo de até 48h (quarenta e oito) horas, 

apresentando memória discriminada e atualizada do quantum debeatur, em 

sendo a hipótese, decotando-se os valores eventualmente pagos, sob 

pena de extinção e imediata soltura do devedor. 4. Sem prejuízo, 

renove-se a expedição do mandado de prisão consentâneo ao último 

calculo apresentado (ID 20731891), para os devidos fins, via Oficial de 

Justiça Plantonista. 5. Decorrido o lapso da prisão sem notícia de 
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pagamento, providencie-se o necessário à soltura do executado. 

Cientifique-se o Parquet. Cumpra-se com URGÊNCIA. Às providências. 

Rondonópolis/MT, 06 de fevereiro de 2020. (Assinado digitalmente) 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 776378 Nr: 4803-15.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JH, SH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAJH, MAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONOFRE RIBEIRO DA SILVA NETO 

- OAB:7356-A/MT, RENATO GONÇALVES RAPOSO - OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT, SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JÚNIOR - OAB:OAB/MT 

7129 - B

 Processo n.º 4803-15.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Considerando que as partes transigiram com relação aos honorários do 

inventariante dativo, homologo o acordo entabulado nos autos à fl. 539, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

2. No mais, JULGO, por sentença (art. 659, CPC), o arrolamento dos bens 

deixados por ARLINDO JUNZO HIRATA (qualificado nos autos), na forma 

delineada às fls. 488/489, anverso e verso, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, atribuindo aos nele contemplados os respectivos 

quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros.

3. Tendo o feito tramitado sob o pálio da gratuidade da justiça, determino 

que, decorrido o prazo recursal, sejam expedidos a competente carta de 

adjudicação e o alvará judicial.

4. Em atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, após o cumprimento do item 

supra, abra-se vista à Fazenda Pública.

 5. Após, arquivem-se, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe.

 Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 05 de fevereiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30711 Nr: 179-75.1982.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIA ABADIA MIRANDA, 

ESPOLIO DE JOAO INACIO DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VANDERLEI 

SILVERIO PEREIRA, para devolução dos autos nº 179-75.1982.811.0003, 

Protocolo 30711, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Varas Especializadas da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1042025-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEI CAVALCANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT10405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMIR DO AMARAL ORTEGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1042025-41.2019.811.0041 Vistos. Considerando o 

requerimento de id. 26284748, devolva-se a presente à origem, no estado 

em que se encontra, mediante a adoção das formalidades necessárias. 

Às providências. Cuiabá, 5 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017173-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERAMA LUBRIFICANTES LTDA - ME (REQUERIDO)

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1017173-50.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que os valores relativos aos honorários periciais estão devidamente 

vinculados a este feito, expeça-se alvará judicial em favor do perito 

avaliador, observando-se os dados indicados na petição de id. 26148815. 

Após, devolva-se à origem mediante a adoção das formalidades 

necessárias. Às providências. Cuiabá, 5 de fevereiro de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1023972-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA GAUCHA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BRIZOLA MARQUES OAB - RS76787 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1023972-12.2019.811.0041 Vistos. Considerando o 

cumprimento do ato deprecado, devolva-se a presente à origem mediante 

a adoção das formalidades necessárias. Às providências. Cuiabá, 5 de 

fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1042593-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. C. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

1. V. C. D. C. D. C. (DEPRECANTE)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 26428795, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 6 de 

fevereiro de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário 

Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1041394-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIA RODRIGUES VIEIRA DA COSTA OAB - 049.422.926-89 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. B. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 
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manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 25711492, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 6 de 

fevereiro de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário 

Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1052238-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. H. S. S. (REQUERENTE)

S. M. N. H. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUETANYA DO NASCIMENTO HONORATO SANTOS OAB - 

085.224.424-01 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. D. S. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 27486740, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 6 de 

fevereiro de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário 

Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1055654-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. N. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA NUNES MONTEIRO OAB - 031.900.681-60 (REPRESENTANTE)

FERNANDA GOMES PEREIRA TONHA OAB - GO26785 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO ALMEIDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 27624653, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 6 de 

fevereiro de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário 

Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1056740-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. T. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKELINE SOUZA TEIXEIRA OAB - 047.654.051-84 (REPRESENTANTE)

CILDA NEVES MANGABEIRA OAB - GO48080 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. S. P. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 26948505, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 6 de 

fevereiro de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário 

Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1046825-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. F. D. L. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 28018263, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 6 de 

fevereiro de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário 

Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1048533-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON EDSON REICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MEIRA CRISTOFARO OAB - MS9063 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO LUIZ SAVI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 27973537, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 6 de 

fevereiro de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário 

Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1047868-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON ALVES DE CARVALHO (REQUERIDO)

JULIO FERREIRA DE LIMA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 26028593, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 6 de 

fevereiro de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário 

Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1033579-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA NADIA MENEZES DOURADO OAB - SP158631 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. F. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 25244124, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 5 de 

fevereiro de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo 

de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034884-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca das certidões negativas contidas nos ids. 25003039 e 

25004142, nos termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. 

Cuiabá, 6 de fevereiro de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista 
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Judiciário Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1044283-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. T. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA TEIXEIRA OAB - 022.626.621-42 (REPRESENTANTE)

MARCELO GRACIA CANASSA OAB - GO39977 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. S. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 25274061, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 5 de 

fevereiro de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo 

de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1044346-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. P. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME CURY GUIMARAES OAB - MS13717 (ADVOGADO(A))

MIRIAM REGINA DE ARRUDA PAULINO OAB - 007.721.011-59 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. S. F. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id.25032487, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 5 de 

fevereiro de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo 

de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1032215-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT13842-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUY ALMEIDA DA SILVA (REQUERIDO)

MARCIA MARIA BORGES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 25082791, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 5 de 

fevereiro de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo 

de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029651-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CNS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA SMANIOTTO MOREIRA ANDRADE OAB - SP234801 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUDSON ALVES CABRAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id.25105103, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 5 de 

fevereiro de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo 

de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004964-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE FERREIRA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIO ARGOLO DE ABREU OAB - MT27398/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1004964-15.2020.8.11.0041 Vistos. Cumpra-se, 

conforme deprecado. Após, devolva-se à origem mediante a adoção das 

formalidades necessárias. Cópia desta decisão servirá como mandado. 

Às providências. Cuiabá, 6 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1058527-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE SIMAO JORGE ROEWER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DOS SANTOS SIMAO OAB - MT24694/O (ADVOGADO(A))

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA OAB - MT20726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALILA NAZÁRIO BARDEN SALES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMILIA PERES GIROLDO OAB - MT9929-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1058527-55.2019.811.0041 Vistos. Considerando o 

requerimento de id. 27602235, devolva-se a presente à origem, no estado 

em que se encontra, mediante a adoção das formalidades necessárias. 

Às providências. Cuiabá, 5 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1046620-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIK SILVA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON LIMA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1046620-83.2019.811.0041 Vistos. Considerando o 

cumprimento do ato deprecado (id. 25771626), devolva-se a presente à 

origem mediante a adoção das formalidades necessárias. Às 

providências. Cuiabá, 6 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034700-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO COSTA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO RAFAEL DA SILVA COUTINHO OAB - PR94415 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS GRACAS PRESTES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1034700-15.2019.811.0041 Vistos. Considerando o 

teor da certidão de id. 27909034, expeça-se novo mandado citatório, a ser 

cumprido pelo Oficial de Justiça com observância das regras contidas no 
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art. 212, §§ 1º e 2º, do CPC. Registre-se que o meirinho deve se atentar 

para as regras do art. 252 do CPC, o qual prevê que, após duas tentativas 

frustradas de encontrar a parte no seu domicílio, e havendo suspeita de 

ocultação, deverá intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação na hora designada. Sendo positiva a diligência, devolva-se à 

origem mediante a adoção das providências pertinentes. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá, 6 de fevereiro de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1049273-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRIGOMS COMERCIO DE CARNES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MELKE FILHO OAB - MS11429-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MÁRIO APARECIDO RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1049273-58.2019.811.0041 Vistos. Esta precatória 

foi distribuída em duplicidade, uma vez que há outra idêntica com 

distribuição sob o nº 1046353-14.2019.8.11.0041. Considerando que já foi 

exarado despacho naquela carta, devolva-se a presente à origem, no 

estado em que se encontra, mediante a adoção das medidas necessárias. 

Às providências. Cuiabá, 5 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034301-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO 

SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PINHEIRO DIOGENES OAB - CE13446 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROGERIO GOMES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 25394019, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 5 de 

fevereiro de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo 

de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1055584-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA DE ASSIST DOS EMP DO SISTEMA FINANCEIRO BANESTES 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA OAB - ES14663 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL MERIDIONAL SAO MATEUS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA GONCALVES SANTOS OAB - ES21380 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MARIANO FERREIRA OAB - ES160B (ADVOGADO(A))

GUSTAVO MIGUEZ COSTA OAB - ES18997 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARILDA DE SOUZA VENZEL (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1055584-65.2019.8.11.0041 Vistos. Designo o dia 

12/03/2020, às 17h00min, para realização da audiência objeto do ato 

deprecado. Caberá ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada sobre o dia, hora e local da audiência, dispensando-se a 

intimação do juízo. A intimação haverá de ser realizada por carta com 

aviso de recebimento, cumprindo ao causídico juntar nestes autos cópia 

da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento, com 

antecedência de pelo menos três dias da solenidade. A parte pode 

comprometer-se a trazer a testemunha à audiência, independentemente da 

intimação por carta, presumindo-se que desistiu da inquirição acaso 

aquela não compareça. Observe-se, ademais, que a inércia na realização 

da intimação importará em desistência da produção da prova oral, e que a 

testemunha que for intimada e deixar de comparecer à sessão designada, 

sem motivo justificado, será conduzida coercitivamente e responderá 

pelas despesas do adiamento, tudo em conformidade aos termos do art. 

455 e respectivos parágrafos, do CPC. Dê-se ciência desta decisão ao 

juízo deprecante. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 6 

de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1044517-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SERTANEJO DE VOTUPORANGA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN PAGNANI TRUJILLO OAB - SP0313182A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSMAXIMA - TRANSPORTADORA MARACAI LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 25621634, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 5 de 

fevereiro de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo 

de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1043326-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERMINO NUNES FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA BEE DE SOUZA PINTO OAB - MT0008011A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARQUITETURA URBANISMO E CONSTRUCOES PEDABLIU LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 25998598, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 5 de 

fevereiro de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo 

de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1048527-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA TRIUNFO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO BENATO OAB - 037.418.479-84 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Carta Precatória n° 1048527-93.2019.8.11.0041 

Requerente: Marcon Engenharia e Construções Ltda. Requerido: 

Construtora Triunfo S/A. Data e horário: 04 de fevereiro de 2020, às 

14h00min. PRESENTES Juiz de Direito: Claudio Roberto Zeni Guimarães 

Advogada requerente: Rosely Amaral de Souza (OAB/11864) 

Testemunha: Claudio José Martins (CPF n.° 495.598.181-04) Estagiário: 

Fellipe Torres Souza OCORRÊNCIAS Vistos. Efetuado o pregão e aberta a 

solenidade, presentes as pessoas acima nominadas. Ausentes a parte 

requerida e seus respectivos procuradores, embora regularmente 

intimados através do DJe n. 10.640, de 17/12/2019. Foi colhido o 

depoimento da testemunha Claudio José Martins, conforme termo anexo e 
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gravação audiovisual que acompanham a presente ata. DELIBERAÇÕES 

Vistos. Cumprida a finalidade desta carta precatória, devolva-se à 

comarca de origem mediante a adoção das formalidades necessárias, com 

baixa na distribuição. Nada mais. Eu, Lorena Larranhagas Mamedes de 

Arruda, Assessora de Técnica Jurídica, digitei. Às providências. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito Rosely Amaral de Souza 

Advogada Requerente

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1057270-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA KERUZA DA CUNHA CAMARA AQUINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA QUEIROZ ARAUJO OAB - MG142785 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVA APARECIDA RODRIGUES BERALDO (REQUERENTE)

ANTONIO DOS SANTOS BERALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO FERREIRA DA SILVA OAB - MT14264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Carta Precatória n° 1057270-92.2019.8.11.0041 

Requerente: Amanda Keruza da Cunha Camara Aquino. Requeridos: 

Antônio dos Santos Beraldo e Eva Aparecida Rodrigues Beraldo. Data e 

horário: 04 de fevereiro de 2020, às 16h00min. PRESENTES Juiz de Direito: 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Advogado requerente: Francisco 

Rodrigues Da Silva (OAB/MT 2932/B) Advogado requeridos: Murilo Massoli 

Leirião (OAB/MT 21405/O) OCORRÊNCIAS Vistos. Efetuado o pregão e 

aberta a solenidade, presentes as pessoas acima nominadas. Ausente a 

testemunha arrolada pelos requeridos, cuja ausência é justificada nos 

termos da petição de id. 28820905. Aqui presente, o ilustre advogado Dr. 

Murilo Massoli Leirião, que arrolou a testemunha Valmir Luiz Moretto, o qual 

é Deputado Estadual em Mato Grosso, declara seu compromisso de trazer 

o parlamentar à próxima solenidade a ser designada, posto que estaria 

abrindo mão da prerrogativa a que se refere o art. 454, IX do CPC. 

DELIBERAÇÕES Vistos. Vê-se que a carta precatória tem por objeto a 

oitiva do parlamentar Valmir Luiz Moretto, na qualidade de testemunha dos 

requeridos, o qual tem a faculdade legal de ser inquirida em sua 

residência, ou onde exerce sua função, por se tratar de Deputado 

Estadual (art. 454, IX do CPC). Ocorre, entretanto, que a parte que o 

arrolou ora representada pelo competente causídico, compromete-se a 

trazer o parlamentar independente de intimação e sem que haja a 

necessidade de cumprir-se o referido art. art. 454, IX, do CPC. Portanto, ao 

declarar prejudicada a plena realização da presente solenidade, redesigno 

o dia 12/03/2020, às 14h00min, para realização desta audiência. Saem os 

presentes cientes, sendo que o causídico Dr. Murilo Massoli Leirião com o 

compromisso de trazer a testemunha Valmir Luiz Moretto independente de 

intimação ou outras formalidades, pena de preclusão da prova oral. 

Comunique-se o juízo deprecante acerca desta decisão. Nada mais. Eu, 

Lorena Larranhagas Mamedes de Arruda, Assessora de Técnica Jurídica, 

digitei. Às providências. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito 

Francisco Rodrigues Da Silva Advogado requerente Murilo Massoli Leirião 

Advogado requeridos

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034909-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA LANDIVA RODRIGUES (REQUERENTE)

NELSON RODRIGUES (REQUERENTE)

LINDALRA DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

NANCY SERRANO RODRIGUES (REQUERENTE)

MIGUEL RODRIGUES (REQUERENTE)

LUCIANA SERRANO RODRIGUES (REQUERENTE)

SERGIO RENATO MARQUES (REQUERENTE)

CONCEICAO APARECIDA FERNANDES RODRIGUES (REQUERENTE)

CLAUDINE RODRIGUES (REQUERENTE)

OSVALDO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SILVA GATTI OAB - MT234531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ADIB HAGE (REQUERIDO)

ALFREDO LEITE HAGE (REQUERIDO)

HERCILIA DE BARROS MACIEL HAGGE (REQUERIDO)

NOELIA MIRANDA MELO HAGE (REQUERIDO)

ADIB HAGE FILHO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 28038684, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 5 de 

fevereiro de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo 

de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1025818-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FURTADO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 25068763, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 5 de 

fevereiro de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo 

de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1057429-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FERREIRA DA COSTA (TESTEMUNHA)

GISELE SOBRINHO CASTANON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT14548-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISOLUX PROJETOS E INSTALACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO LUIZ SIMOES FILHO OAB - SP183650 (ADVOGADO(A))

VIVIAN TOPAL OAB - SP183263-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Carta Precatória n° 1057429-35.2019.8.11.0041 

Requerente: Gisele Sobrinho Castanon. Requerido: Isolux Projetos e 

Instalações Ltda. Data e horário: 04 de fevereiro de 2020, às 15h30min. 

PRESENTES Juiz de Direito: Claudio Roberto Zeni Guimarães. Depoente: 

Gisele Sobrinho Castanon (CPF n.° 652.134.401-34) Testemunha: Daniel 

Ferreira Da Costa (CPF n.° 651.131.521-53) Advogado requerente: Fabio 

Dias Ferreira (OAB/MT 14548) OCORRÊNCIAS Vistos. Efetuado o pregão e 

aberta a solenidade, presentes as pessoas acima nominadas. Ausente a 

requerida e seus respectivos procuradores, embora regularmente 

intimados através do DJe n. 10.6443, de 21/01/2020. Foram colhidos os 

depoimentos da parte autora e da testemunha Daniel Ferreira da Costa, 

conforme termos anexos e gravações audiovisuais que acompanham a 

presente ata. DELIBERAÇÕES Vistos. Cumprida a finalidade desta carta 

precatória, devolva-se à comarca de origem mediante a adoção das 

formalidades necessárias, com baixa na distribuição. Nada mais. Eu, 

Lorena Larranhagas Mamedes de Arruda, Assessora de Técnica Jurídica, 

digitei. Às providências. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito 

Requerente Gisele Sobrinho Castanon Fabio Dias Ferreira Advogado 

requerente

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1044098-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDAS REUNIDAS BOI GORDO S.A . (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE SAUER DE ARRUDA PINTO OAB - SP102907 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIR PAES SOARES DE BARROS (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 25164683, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 5 de 

fevereiro de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo 

de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020867-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELIZE GIANEZI AGUIRRA ALVES OAB - SP303175 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 25868319, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 5 de 

fevereiro de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo 

de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1044355-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JORGE BENEDITO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO KIYOSHI AGUIRRA KUTEKEN OAB - SP345599 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GONCALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

ENI APARECIDA FELIX DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 26533831, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 5 de 

fevereiro de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo 

de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1044240-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUCIDES PEREZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DE PAULA OAB - SP171324 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ CARAN (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 26344314, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 5 de 

fevereiro de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo 

de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1045480-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DE BAURU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE ONGARO PINHEIRO OAB - SP270014 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REMA CONSTRUTORA LIMITADA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 25931831, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 5 de 

fevereiro de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo 

de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031663-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. D. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. M. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 25204506, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 6 de 

fevereiro de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário 

Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1051246-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO OJEDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAIR KICHEL ZUFFO OAB - MT0022480A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GREMIO DE APOIO DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 27626772, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 6 de 

fevereiro de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário 

Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1044913-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROLINO GONCALVES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE FERREIRA MARIANO OAB - MS19135 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELOISA KRUKI DE SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

HERMENEGILDO JORGE DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 25104777, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 6 de 

fevereiro de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo 

de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1047787-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DE QUADROS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

NEUSA PEREIRA DE SOUSA OAB - GO49304 (ADVOGADO(A))

SEGISVANE DA SILVA MORAES OAB - GO57073 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS SOUZA SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 26005806, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 6 de 

fevereiro de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário 

Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1049099-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILLENA CRISTINA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER MATEUS DE ALMEIDA OAB - SC48366 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO FIGUEIREDO COUTO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 26024892, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 6 de 

fevereiro de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário 

Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1039558-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BELAGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS 

AGRICOLAS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAISA COMAR OAB - PR48308 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROBERTO GODOI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 28335752, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 6 de 

fevereiro de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário 

Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1045959-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEILLIAN BATISTA DOMINGUES PINEL OAB - MG121966 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISLAINE DE PAULA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 25549832, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 6 de 

fevereiro de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo 

de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004978-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CAIRES LIMA (REQUERIDO)

JANGADA AGROPASTORIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1004978-96.2020.811.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para, em 30 (trinta) dias corridos, apresentar 

nestes autos a guia de recolhimento das custas judiciais, o comprovante 

de pagamento da diligência do oficial de justiça e a cópia da petição inicial 

(CNGC/MT, art. 388 § único). Juntados tais documentos, CUMPRA-SE, 

servindo cópia da presente como mandado. Após o regular cumprimento, 

certifique-se e devolva-se ao juízo deprecante mediante a adoção das 

providências pertinentes. Os valores e demais dados referentes aos 

serviços do meirinho poderão ser consultados através do site 

w w w . t j m t . j u s . b r  n o  c a m p o 

“serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência”. Uma vez 

decorrido o prazo supra sem o cumprimento do ora determinado, 

certifique-se e devolva-se à origem, no estado em que se encontra, 

igualmente observando as formalidades necessárias (CNGC/MT, arts. 390 

e 393). Às providências. Cuiabá, 6 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto 

Zeni Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1036545-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DOM AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECIO LUIZ DA COSTA OAB - 537.212.171-87 (REPRESENTANTE)

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT8548-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S.O.S CONSTRUTORA SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEVERINO REZENDE DA SILVA OAB - 000.948.051-05 (REPRESENTANTE)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 27499550, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 6 de 

fevereiro de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo 

de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005003-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGOSTINI MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY LUIZ PATERNO OAB - SC23183 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS GRONDEK (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1005003-12.2020.811.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para, em 30 (trinta) dias corridos, apresentar 

nestes autos a guia de recolhimento das custas judiciais e o comprovante 

de pagamento da diligência do oficial de justiça (CNGC/MT, art. 388 § 

único). Juntados tais documentos, CUMPRA-SE, servindo cópia da 

presente como mandado. Após o regular cumprimento, certifique-se e 

devolva-se ao juízo deprecante mediante a adoção das providências 

pertinentes. Os valores e demais dados referentes aos serviços do 

meirinho poderão ser consultados através do site www.tjmt.jus.br no 

campo “serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência”. Uma vez 

decorrido o prazo supra sem o cumprimento do ora determinado, 

certifique-se e devolva-se à origem, no estado em que se encontra, 

igualmente observando as formalidades necessárias (CNGC/MT, arts. 390 

e 393). Às providências. Cuiabá, 6 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto 

Zeni Guimarães Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005047-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR MARQUES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO FABIANO OAB - SP163908 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTANIR MARQUES DE CARVALHO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CAMILA VICENTE MATHEUS ANTUNES (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1005047-31.2020.8.11.0041 Vistos. Cumpra-se, 

conforme deprecado. Após, devolva-se à origem mediante a adoção das 

formalidades necessárias. Cópia desta decisão servirá como mandado. 

Às providências. Cuiabá, 6 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000154-48.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR OAB - MT5646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

SALUSTIANO ALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Intime-se o perito nomeado nos autos para designar data para 

realização da perícia, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se as partes 

para apresentarem quesitos, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009333-74.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DORIS PATRICIA DIAS VIEIRA MOTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 1009333-74.2017.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação de 

execução fiscal em que a FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS move em face de DORIS PATRICIA DIAS VIEIRA MOTA. O 

Município de Rondonópolis informou que a executada pagou o valor 

integral da dívida objeto da execução, razão pela qual requereu a extinção 

da ação, manifestando pela desistência do prazo recursal (id. 28536567). 

É o relatório. Decido. Conforme informado nos autos, a executada efetuou 

o pagamento da obrigação. Como se sabe, a quitação da obrigação 

permite a extinção da execução. É o que prevê o artigo 924, II do CPC: Art. 

924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; 

ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924 inciso II do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito. Custas pelo 

executado. Transitada em julgado a sentença, encaminhem-se os autos a 

Central de Arrecadação e Arquivamento, nos termos do Provimento nº 

20/2019. P. R. I. C. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003013-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1003013-71.2018.8.11.0003. EMBARGANTE: BANCO BRADESCO 

EMBARGADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS VISTO Transfira o valor 

depositado nos autos para a conta do Município. Apos, arquivem-se os 

autos. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 19 de dezembro de 2019. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005339-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TERESINHA DA COSTA BARAVELLI (EXECUTADO)

FABIRELLI - CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

FABIANA SARTOR DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAUL ASTUTTI DELGADO OAB - MT6682/B (ADVOGADO(A))

 

VISTO. O(a) exequente requer a imposição de restrição judicial de veículo 

automotor pertencente ao(a) executado(a), por meio do sistema RENAJUD, 

uma vez que não obteve sucesso nas diligências realizadas para localizar 

bens penhoráveis no patrimônio do(a) executado(a). O pedido de ser 

deferido. É possível a imposição de restrição judicial de veículo automotor, 

junto ao sistema RENAJUD, a fim de evitar que o(a) executado(a) venha a 

se desfazer do referido bem para frustrar os fins da execução. Por sinal, 

o Manual do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como ferramenta 

eletrônica que interliga os órgãos do Poder Judiciário e o Departamento 

Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de restrições 

judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à transferência, 

licenciamento, circulação e registro de penhora. Ademais, essa 

providência permite garantir que o(a) executado(a) não se desfaça do 

bem até o momento em que é efetivada a penhora. Se não bastasse, essa 

medida pode ser adotada pelo juiz a fim de garantir maior celeridade e 

efetividade ao processo de execução. Com essas considerações, DEFIRO 

a imposição de restrição judicial no sistema RENAJUD, de veículo(s) 

automotor(es) cadastrados em nome do(a) executado(a). Efetuado o 

registro, caberá ao(a) exequente diligenciar no sentido de localizar o bem 

para avaliação e remoção, pois o Judiciário não dispõe de meios para 

indicar o paradeiro dos veículos. Não sendo localizado veículos em nome 

do(a) executado(a), via RENAJUD, a secretaria deverá intimar o(a) 

exequente para manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento dos autos. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito Seja bem vindo, 

FRANCISCO ROGERIO BARROS TJMT 08/11/2019 • 12h 21' 54'' • 09:53 

Restrições Designações Você está em: RENAJUD Inserir Restrições 

Inserir Restrição Veicular A pesquisa não retornou resultados. Pesquisa 

de Veículos (Informe 1 ou mais campos) Placa Chassi CPF/CNPJ Mostrar 

somente veículos sem restrição RENAJUD Pesquisar 2.3.0 Setor de 

Autarquias Sul, Quadra 1, Bloco H, 5º andar - CEP 70700-010 - Brasília-DF 

.x.x.x. Seja bem vindo, FRANCISCO ROGERIO BARROS TJMT 08/11/2019 • 

12h 11' 00'' • 08:48 Restrições Designações Você está em: RENAJUD 

Inserir Restrições Inserir Restrição Veicular RENAJUD - Restrições 

Judiciais Sobre Veículos Automotores Usuário: FRANCISCO ROGERIO 

BARROS 08/11/2019 - 12:21:14 Comprovante de Inclusão de Restrição 

Veicular Dados do Processo Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO 

GROSSO Comarca/Município RONDONOPOLIS Juiz Inclusão FRANCISCO 

ROGERIO BARROS Órgão Judiciário RONDONOPOLIS PRIMEIRA VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA N° do Processo 

10053396720198110003 Total de veículos: 1 Placa Placa Anterior UF 

Marca/Modelo Proprietário Restrição OBF2274 MT TOYOTA/ETIOS SD XLS 

FABIANA SARTOR DE OLIVEIRA Circulação Imprimir 2.3.0 Setor de 

Autarquias Sul, Quadra 1, Bloco H, 5º andar - CEP 70700-010 - Brasília-DF 

.x.x.x.x. Seja bem vindo, FRANCISCO ROGERIO BARROS TJMT 08/11/2019 

• 12h 11' 00'' • 05:30 Restrições Designações Você está em: RENAJUD 

Inserir Restrições Inserir Restrição Veicular A pesquisa não retornou 

resultados. Pesquisa de Veículos (Informe 1 ou mais campos) Placa 

Chassi CPF/CNPJ Mostrar somente veículos sem restrição RENAJUD 

Pesquisar 2.3.0 Setor de Autarquias Sul, Quadra 1, Bloco H, 5º andar - 

CEP 70700-010 - Brasília-DF .x.x.x.x. Seja bem vindo, FRANCISCO 
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ROGERIO BARROS TJMT 08/11/2019 • 12h 11' 00'' • 05:53 Restrições 

Designações Você está em: RENAJUD Inserir Restrições Inserir Restrição 

Veicular A pesquisa não retornou resultados. Pesquisa de Veículos 

(Informe 1 ou mais campos) Placa Chassi CPF/CNPJ Mostrar somente 

veículos sem restrição RENAJUD Pesquisar 2.3.0 Setor de Autarquias Sul, 

Quadra 1, Bloco H, 5º andar - CEP 70700-010 - Brasília-DF

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 710217 Nr: 5172-14.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ABELINA DE SANT'ANA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STAEL MARIA DA SILVA - 

OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, julgo IMPROCEDENTE a impugnação 

apresentada pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS.Condeno o executado ao pagamento dos honorários advocatícios em 

favor do advogado do exequente, os quais deverão ser fixados por 

apreciação equitativa, tendo em vista a impossibilidade de se verificar se 

há excesso a execução, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), com 

fundamento no artigo 85, § § 2º, 7º e 8º do Código de Processo Civil. 

DETERMINO que o exequente apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

novo cálculo, levando em consideração o INPC, para fins de correção 

monetária, e o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança, 

para os juros de mora.Com a juntada do novo cálculo, intime-se o 

executado para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 789494 Nr: 10033-38.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARIA FLORES FARIAS, JUSCELIA CAMILO, 

MARCIA CRISTINA MEDEIROS, LUCIANA APARECIDA TRINDADE, LUCIENE 

LEITE DA SILVA, LAURO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:16.960-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSSILENE BITENCOURT 

IANHES BARBOSA - OAB:5183-MT

 Intimar o(a) patrono(a) da parte requerente, advº(ª) ANDRÉ LUIZ GOMES 

DURAN, OAB/MT 16960-O, para manifestar-se acerca do laudo acostado 

aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 820280 Nr: 3081-09.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BOAIR RAIMUNDO LEITE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO A DRª MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - OAB:3.560-B, 

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT 

representando o polo ativo , PARA QUE TOMEM CIÊNCIA QUE FOI 

DESIGNADA DATA PARA O INICIO DOS TRABALHOS PERICIAIS, 

REALIZAR-SE-A NO DIA 10/02/2020, ÀS 13:00HS, NA SALA DESTA 

ESCRIVANIA DA 1ª VARA DE FAZENDA PUBLICA DE RONDONOPOLIS-MT

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 820351 Nr: 3113-14.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MALTILIA DE FATIMA PORFIRIO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSSILENE BITENCOURT 

IANHES BARBOSA - OAB:5183-MT

 INTIMAÇÃO DA DRª MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - OAB:3.560-B 

representando o polo ativo; e ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA 

- OAB:5183-MT representando o polo passivo, PARA QUE TOMEM 

CIÊNCIA QUE FOI DESIGNADA DATA PARA O INICIO DOS TRABALHOS 

PERICIAIS, REALIZAR-SE-A NO DIA 10/02/2020, ÀS 13:00HS, NA SALA 

DESTA ESCRIVANIA DA 1ª VARA DE FAZENDA PUBLICA DE 

RONDONOPOLIS-MT .

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 380755 Nr: 9008-05.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAL, GDS, DADF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES SUBPROC. GERAL DA SUBPROC.FISCAL - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GENESIO DA SILVA, Cpf: 24075167100, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido DIVINO ALVES DE 

FREITAS, Cpf: 55935540134, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DOS REQUERIDOS, GENESIO DA SILVA e DIVINO 

ALVES DE FREITAS, acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não 

sabido, para tomar ciência da PENHORA efetivada nos autos, uma vez que 

houve restrição recaída sobre veículos de sua propriedade, via RENAJUD, 

tornando inviável a sua transferência a terceiros sem a devida ordem ou 

autorização judicial, e querendo, nos termos do r. despacho abaixo 

transcrito, opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias

Despacho/Decisão: VISTO.A Fazenda credora postula a penhora on line 

de valores necessários ao adimplemento do crédito executado, como 

medida eficaz para garantir a satisfação do débito.O pedido deve ser 

deferido.Segundo o artigo 835 do CPC, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.Assim, partindo-se do pressuposto que 

a execução deve ser realizada objetivando o interesse do credor, 

conforme orientação do art. 797 do CPC, entendo que a penhora on line se 

mostra totalmente viável.Ressalte-se, aliás, que o artigo 835, inciso I, do 

CPC, traz como primeiro bem na ordem de gradação legal o dinheiro, e a 

penhora on line constitui instrumento hábil e suficiente para atender esta 

gradação legal.Nesse sentido:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 

PENHORA ONLINE. SISTEMA BACENJUD. RECURSO REPETITIVO. STJ. 

POSSIBILIDADE. 1 - A matéria não enseja mais discussão, pois em 

Recurso Repetitivo (STJ REsp 1.112.943-MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

ocorrido em 15/09/2010), ficou sedimentado o entendimento da 

possibilidade da penhora •online– pelo sistema BACENJUD, sem a 

necessidade de prévio exaurimento na busca de outros bens do 

executado 2 - Agravo de Instrumento provido.” (TRF-2 - AG: 

200902010089663 RJ 2009.02.01.008966-3, Relator: Desembargadora 

Federal LANA REGUEIRA, Data de Julgamento: 26/04/2011, QUARTA 

TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R - Data::10/05/2011 

- Página::132).Resultando a penhora negativa ou insuficiente para o 

pagamento total da dívida, desde já autorizo a restrição judicial de veículo 

automotor pertencente aos executados, por meio do sistema RENAJUD. É 

possível a imposição de restrição judicial de veículo automotor, junto ao 

sistema RENAJUD, a fim de evitar que os executados venham a se 

desfazer do referido bem para frustrar os fins da execução.Por sinal, o 

Manual do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como ferramenta 

eletrônica que interliga os órgãos do Poder Judiciário e o Departamento 

Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de restrições 

judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à transferência, 

licenciamento, circulação e registro de penhora.Ademais, essa 

providência permite garantir que os executados não se desfaçam do bem 

até o momento em que é efetivada a penhora.Se não bastasse, essa 
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medida pode ser adotada pelo juiz a fim de garantir maior celeridade e 

efetividade ao processo de execução.Com essas considerações, 

DETERMINO a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, 

via Sistema Bacenjud, na forma do artigo 854 do CPC.Havendo bloqueio de 

dinheiro, intimem-se os executados, na pessoa de seu advogado ou, não 

o tendo, pessoalmente, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar na 

forma do § 3º, do art. 854, do CPC, sob pena de converter a 

indisponibilidade em penhora; bem como para, querendo, no prazo legal, 

oferecer embargos.Apresentada a manifestação prevista no § 3º, do art. 

854, do CPC, ou decorrido o prazo, tragam os autos conclusos para 

deliberação quanto ao bloqueio realizado.No caso de penhora negativa, 

dê-se ciência ao credor da resposta encaminhada, informando que não 

foram encontrados valores a serem bloqueados nas contas dos 

devedores, intimando-os ainda, para que em 30 (trinta) dias indique bens 

passíveis de penhora no patrimônio dos devedores, sob pena de extinção 

da execução.DEFIRO, ainda, a penhora de bens em nome dos devedores, 

via sistema RENAJUD, tornando inviável a sua transferência a terceiros 

sem a devida ordem ou autorização judicial.Efetuado o registro, caberá ao 

exequente diligenciar no sentido de localizar o bem para avaliação e 

remoção, pois o Judiciário não dispõe de meios para indicar o paradeiro 

dos veículos.Não sendo localizado veículo em nome dos executados, via 

RENAJUD, a secretaria deverá intimar o exequente para manifestar-se, em 

05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.Intimem-se. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maíza Bergamasco 

Silvério, digitei.

Rondonópolis, 05 de fevereiro de 2020

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736033 Nr: 15452-10.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELDA WEBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO MIGUEL CORREA 

-PROCURADOR GERAL - OAB:MT/9762 - A, PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por NELDA WEBER 

em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, visando apurar eventual 

defasagem salarial no cargo de Assistente Administrativo, em decorrência 

da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real 

de Valor – URV. (...) Com essas considerações, julgo extinto o processo, 

porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736321 Nr: 15688-59.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EURIDES DA SILVA SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por EURIDES DA 

SILVA SOUZA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando apurar 

eventual defasagem salarial no cargo de Apoio Adm Educ 

Profissionalizado, em decorrência da conversão dos valores das tabelas 

de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. (...) Com essas 

considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese 

de “liquidação zero”. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734737 Nr: 14490-84.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LEONILDA DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por LEONILDA DE 

SOUZA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando apurar eventual 

defasagem salarial no cargo de Profissional Técnico de Nível Médio de 

Saúde - SUS, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. (...) Com essas 

considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese 

de “liquidação zero”. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 749439 Nr: 7468-38.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CASSIO PEREIRA DE CASTRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILSON JOSÉ GALDINO - 

OAB:11554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO Trata-se de liquidação de sentença promovida por CASSIO 

PEREIRA DE CASTRO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando 

apurar eventual defasagem salarial no cargo de Agente do Sistema 

Penitenciário, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. (...) DISPOSITIVO Com 

essas considerações, julgo extinto o processo de cumprimento de 

sentença, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. Intimem-se. 

Após, encaminhem-se os autos a CAA. P.R.I.C. Rondonópolis, 

quarta-feira, 05 de fevereiro de 2020. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 792060 Nr: 11119-44.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: WILSON LUIZ GONÇALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423, JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:18425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida 

a hipótese de “liquidação zero”.Deixo de fixar os honorários advocatícios, 

tendo em vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de 

sentença, conforme acima fundamentado.Após, encaminhem-se os autos 

a CAA.P.R.I.C.Rondonópolis, quarta-feira, 05 de fevereiro de 

2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 794936 Nr: 12334-55.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARINALVA FERREIRA DE ALMEIDA OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 PROCESSO Nº: 123334-55.2015.811.0003 VISTO Trata-se de liquidação 

de sentença promovida por MARINALVA FERREIRA DE ALMEIDA 

OLIVEIRA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando apurar 

eventual defasagem salarial no cargo de Professor Educação Básica em 

decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106737/2/2020 Página 115 de 290



Unidade Real de Valor – URV. (...) DISPOSITIVO Com essas 

considerações, julgo extinto o processo de cumprimento de sentença, 

porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. Intimem-se. Após, 

encaminhem-se os autos a CAA. Rondonópolis, quarta-feira, 05 de 

fevereiro de 2020. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 795769 Nr: 12709-56.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VALTUIR DA SILVA PIMENTEL, NILTON SANTOS ALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por NILTON 

SANTOS ALVES e VALTUIR DA SILVA PIMENTEL em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, visando apurar eventual defasagem salarial no cargo de 

Agente do Sistema Penitenciário, em decorrência da conversão dos 

valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. (...) 

Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida 

a hipótese de “liquidação zero”. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734186 Nr: 14034-37.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOÃO ZILMAR DE LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por JOÃO ZILMAR 

DE LIMA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando apurar 

eventual defasagem salarial no cargo de Profissional Apoio do SUS, em 

decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em 

Unidade Real de Valor – URV. (...) Com essas considerações, julgo extinto 

o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734726 Nr: 14477-85.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: APARECIDA MARTINS BARBOZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por APARECIDA 

MARTINS BARBOZA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando 

apurar eventual defasagem salarial no cargo de Profissional Técnico Nível 

Médio do SUS, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. (...) Com essas 

considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese 

de “liquidação zero”. P.R.I.C.

Edital Citação

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS

Dados do processo:

Processo: 1004479-37.2017.8.11.0003 (PJE);

 Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [ISS/]; Valor causa: R$ 7.162,25;

 Partes do processo:

Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

 Parte Ré: EXECUTADO: O. D DOS SANTOS FREIOS - ME

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

 EXECUTADO: O. D DOS SANTOS FREIOS - ME, portador(a) do CPF/CNPJ 

de Nº 10.884.585/0001-03, Endereço: atualmente em lugar incerto e não 

sabido ;

 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS-MT contra a parte executada acima qualificada 

decorrente do não pagamento do I.S.S.Q.N..] referente aos ANOS DE 2010 

- Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nº(s): 265/2017, 266/2017.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 6 de fevereiro de 2020.

Débora Yanez Pereira Cláudio - Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007013-80.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE FERREIRA BARBOSA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação vigente e do 

Provimento 56/07 - CGJ impulsiono estes autos com vista ao Exequente, a 

fim de intimá-lo a manifestar sobre a(s) correspondência(s) devolvida(s) 

de ID retro, requerendo o que entender de direito para o prosseguimento 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007816-63.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO SOCORRO COSTA DE SOUSA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do item 26.6.1.8 do Provimento 56/07 – 

CGJ, impulsiono estes autos, a fim de intimar a parte Exequente para no 

prazo de 10 (dez) dias manifestar sobre a correspondência devolvida de 

id retro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005258-21.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORIANE DA SILVA BORGES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação vigente e do 

Provimento 56/07 - CGJ impulsiono estes autos com vista ao Exequente, a 

fim de intimá-lo a manifestar sobre a(s) correspondência(s) devolvida(s) 

de ID retro, requerendo o que entender de direito para o prosseguimento 

do feito.
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Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 801318 Nr: 14890-30.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA VOGT BAR, HEIDI SCHULZ BAR, 

TRANS B.A.R. TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TRANS B.A.R. TRANSPORTES 

RODOVIÁRIOS LTDA - ME, CNPJ: 06107036000155 e atualmente em local 

incerto e não sabido HEIDI SCHULZ BAR, Cpf: 47445564004, Rg: 

403692132-1, Filiação: Norma Schulz e Reinoldo Schulz, data de 

nascimento: 19/06/1967, brasileiro(a), natural de Ijuí-RS, casado(a), 

comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/10/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de TRANS 

B.A.R. TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME, LAURA VOGT BARE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

OMISSÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO – FISCAIS – GIF, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 11695/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 18/08/2014

 - Valor Total: R$ 91.103,37 - Valor Atualizado: R$ 91.103,37 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: "...Dessa forma, promova-se a citação via edital dos 

executados TRANS B. A. R. TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA ME e 

HEIDI SCHULZ para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

juros e multa de mora e demais encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução.Decorrido o prazo sem satisfação do débito, 

intime-se a exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que 

entender de direito.Intime-se. Às providências".

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nadir dos Santos 

Gonçalves Pereira, digitei.

Rondonópolis, 07 de janeiro de 2020

Jeannie Carla Costa Gonçalves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 800199 Nr: 14478-02.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TULIO JOSE DA SILVA, TS HOTEIS LTDA, 

JUDY TEREZINHA CERQUEIRA, NICOLE CERQUEIRA BUNNING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDAMAR CANDIDA SILVA 

FERRARI - OAB:MT/9697

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TULIO JOSE DA SILVA, Cpf: 

36135747649, Rg: M277371-4, Filiação: Maria Luzia da Silva e Joao Jose 

da Silva, data de nascimento: 30/11/1961, separado(a) judicialmente, 

empresario, Telefone 066.2101.4700. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 28/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de TS 

HOTEIS LTDA, JUDY TEREZINHA CERQUEIRAE OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTO 

ICMS - NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3427/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 16/05/2014

 - Valor Total: R$ 172.323,80 - Valor Atualizado: R$ 172.323,75 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Diante do insucesso das tentativas de 

citação dos executados por carta e Oficial de Justiça, a parte exequente 

requer expedição de edital de citação.Cumpre esclarecer que o art. 8º da 

Lei 6.830/80 enumera as formas e ordem pelas quais será feita a citação 

do executado: inicialmente, a citação é realizada pelo correio com aviso de 

recebimento e, caso frustrada esta modalidade, o ingresso da parte na 

execução pode ser feita mediante Oficial de Justiça, e por fim, por edital. 

Aliás, há súmula do Superior Tribunal de Justiça disciplinando a matéria e, 

para que o devedor possa ser citado por edital, é necessário tão somente 

o esgotamento dos outros meios:“Súmula 414 - A citação por edital na 

execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades.”Nesse sentido, é também a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça:PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. 

ESGOTADAS AS DEMAIS MODALIDADES. ART. 8º DA LEF. SÚMULA 

414/STJ. RECURSO REPETITIVO JULGADO. 1. Entendimento pacífico desta 

Corte no sentido de que a citação por edital é cabível, na execução fiscal, 

quando frustradas as demais modalidades, nos termos da Súmula 414 do 

STJ. 2. Matéria revista pela Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.103.050/BA, 

mediante a sistemática prevista no art. 543-C do CPC (recursos 

repetitivos). 3. Recurso especial provido. (REsp 1.199.265/RJ, 2ª Turma, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 29.8.2010)Dessa forma, 

promova-se a citação via edital dos executados para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a 

execução.Decorrido o prazo sem satisfação do débito, em 10 (dez) dias, 

manifeste-se a exequente, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção.Intime-se. Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nadir dos Santos 

Gonçalves Pereira, digitei.

Rondonópolis, 09 de janeiro de 2020

Jeannie Carla Costa Gonçalves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 787492 Nr: 9217-56.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. R. COMERCIO DE ARTIGO DO VESTUARIO 

LTDA EPP, WILSON DE GOES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGAMENON GOES 

DE SOUZA - OAB:124.949 SP

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): N. R. COMERCIO DE ARTIGO DO 
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VESTUARIO LTDA EPP, CNPJ: 07478871000164, Inscrição Estadual: 

13.305.873-5. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 01/07/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de N. R. 

COMERCIO DE ARTIGO DO VESTUARIO LTDA EPP e WILSON DE GOES 

JUNIOR, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de FALTA DE 

RECOLHIMENTO ICMS GARANTIDO INTEGRAL, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 14233/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 06/11/2014

 - Valor Total: R$ 430.320,90 - Valor Atualizado: R$ 430.320,88 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Diante do insucesso das tentativas de 

citação do executado por carta e Oficial de Justiça, a parte exequente 

requer expedição de edital de citação.Cumpre esclarecer que o art. 8º da 

Lei 6.830/80 enumera as formas e ordem pelas quais será feita a citação 

do executado: inicialmente, a citação é realizada pelo correio com aviso de 

recebimento e, caso frustrada esta modalidade, o ingresso da parte na 

execução pode ser feita mediante Oficial de Justiça, e por fim, por edital. 

Aliás, há súmula do Superior Tribunal de Justiça disciplinando a matéria e, 

para que o devedor possa ser citado por edital, é necessário tão somente 

o esgotamento dos outros meios:“Súmula 414 - A citação por edital na 

execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades.”Nesse sentido, é também a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça:PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. 

ESGOTADAS AS DEMAIS MODALIDADES. ART. 8º DA LEF. SÚMULA 

414/STJ. RECURSO REPETITIVO JULGADO. 1. Entendimento pacífico desta 

Corte no sentido de que a citação por edital é cabível, na execução fiscal, 

quando frustradas as demais modalidades, nos termos da Súmula 414 do 

STJ. 2. Matéria revista pela Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.103.050/BA, 

mediante a sistemática prevista no art. 543-C do CPC (recursos 

repetitivos). 3. Recurso especial provido. (REsp 1.199.265/RJ, 2ª Turma, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 29.8.2010)Dessa forma, 

promova-se a citação via edital do executado N R COMERCIO DE ARTIGO 

DO VESTUÁRIO LTDA EPP para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução.Decorrido o prazo sem 

satisfação do débito, intime-se a exequente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, requerer o que entender de direito.Intime-se. Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nadir dos Santos 

Gonçalves Pereira, digitei.

Rondonópolis, 09 de janeiro de 2020

Jeannie Carla Costa Gonçalves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 784928 Nr: 8146-19.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, ELOY 

BENEDITO, RICARDO AUGUSTO BENEDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RICARDO AUGUSTO BENEDITO, Cpf: 

14969070865, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 16/06/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de EB 

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, ELOY BENEDITOE OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de DESCUMPRIMENTO DE 

OBRIGAÇÃO TRIB ACESSORIA - REGISTRADO NO CCF, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 10246/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 29/07/2014

 - Valor Total: R$ 173.803,50 - Valor Atualizado: R$ 173.803,49 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Diante do insucesso das tentativas de 

citação do executado RICARDO AUGUSTO BENEDITO por carta e Oficial 

de Justiça, a parte exequente requer expedição de edital de 

citação.Cumpre esclarecer que o art. 8º da Lei 6.830/80 enumera as 

formas e ordem pelas quais será feita a citação do executado: 

inicialmente, a citação é realizada pelo correio com aviso de recebimento 

e, caso frustrada esta modalidade, o ingresso da parte na execução pode 

ser feita mediante Oficial de Justiça, e por fim, por edital. Aliás, há súmula 

do Superior Tribunal de Justiça disciplinando a matéria e, para que o 

devedor possa ser citado por edital, é necessário tão somente o 

esgotamento dos outros meios:“Súmula 414 - A citação por edital na 

execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades.”Nesse sentido, é também a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça:PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. 

ESGOTADAS AS DEMAIS MODALIDADES. ART. 8º DA LEF. SÚMULA 

414/STJ. RECURSO REPETITIVO JULGADO. 1. Entendimento pacífico desta 

Corte no sentido de que a citação por edital é cabível, na execução fiscal, 

quando frustradas as demais modalidades, nos termos da Súmula 414 do 

STJ. 2. Matéria revista pela Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.103.050/BA, 

mediante a sistemática prevista no art. 543-C do CPC (recursos 

repetitivos). 3. Recurso especial provido. (REsp 1.199.265/RJ, 2ª Turma, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 29.8.2010)Dessa forma, 

promova-se a citação via edital dos executados para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a 

execução.Decorrido o prazo sem satisfação do débito, em 10 (dez) dias, 

manifeste-se a exequente, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção.Intime-se. Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nadir dos Santos 

Gonçalves Pereira, digitei.

Rondonópolis, 09 de janeiro de 2020

Jeannie Carla Costa Gonçalves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 800737 Nr: 14661-70.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON APARECIDO DA SILVA PONTES, 

COIMBRA DE LIMA & PONTES LTDA ME, ADRIANA COIMBRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADRIANA COIMBRA DE LIMA, Cpf: 
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52322319104, Rg: 769.811, Filiação: Aidil Coimbra de Lima e Miguel Moreira 

Lima, data de nascimento: 02/06/1970, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), professora, Telefone (66) 9205-1011. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foi(foram) 

PENHORADO(S) o(s) bem(bens) descrito(s) e caracterizado(s) a seguir e 

de que, portanto, terá(terão) o prazo de 30 dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, para opor(oporem) embargos.

Bem(ns) Penhorado(s): Veículos: PLACA QCW1805 MT, MARCA 

TOYOTA/ETIOS HBXPLUS MT e PLACA JZN9656 MT, MARCA HONDA/CG 

125 TITAN KS

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nadir dos Santos 

Gonçalves Pereira, digitei.

 Rondonópolis, 10 de janeiro de 2020

Jeannie Carla Costa Gonçalves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40542 Nr: 511-51.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LUIZ AMOROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ESPOLIO DE LUIZ AMOROSO, Cpf: 

10992901120, Rg: 205.738, separado(a) judicialmente, comerciante. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: Créditos representados pelos cheques nº 086662, 

086663 e086664 do Banco do Brasil, Agencia 2970-X da conta corrente 

nº 273805

Despacho/Decisão: Vistos etc.Verifica-se que já houve tentativa de 

citação por carta e por Oficial de Justiça, esgotando as possibilidades de 

citação pessoal do executado.Assim, promova-se a citação via edital do 

executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros 

e multa de mora, ou garantir a execução.Decorrido o prazo sem satisfação 

do débito, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerer o que entender de direito. Intime-se. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nadir dos Santos 

Gonçalves Pereira, digitei.

Rondonópolis, 10 de janeiro de 2020

Jeannie Carla Costa Gonçalves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 381021 Nr: 9255-83.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORALICE SOUSA PEREIRA OU DORALICE 

SOUSA CAMPOS, JOTA B PEREIRA MODAS LTDA, JURANDIR BATISTA 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES SUBPROC. GERAL DA SUBPROC.FISCAL - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOTA B PEREIRA MODAS LTDA, CNPJ: 

01151884000148, atualmente em local incerto e não sabido JURANDIR 

BATISTA PEREIRA, Cpf: 20844913120, Rg: 679.390, casado(a), 

comerciante e atualmente em local incerto e não sabido DORALICE SOUSA 

PEREIRA OU DORALICE SOUSA CAMPOS, Cpf: 35357045100, Rg: 

0489318-2. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foi(foram) 

PENHORADO(S) o(s) bem(bens) descrito(s) e caracterizado(s) a seguir e 

de que, portanto, terá(terão) o prazo de 30 dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, para opor(oporem) embargos.

Bem(ns) Penhorado(s): Um imóvel localizado na Rua Projetada 10, casa 

17, Quadra N, Bairro Coophalis, nesa cidade, avaliados no valor de 

R$320.000,00 (trezentos e vinte mil reais)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nadir dos Santos 

Gonçalves Pereira, digitei.

 Rondonópolis, 10 de janeiro de 2020

Jeannie Carla Costa Gonçalves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 705788 Nr: 460-78.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N POSTO D C D DE PETROLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): N POSTO D C D DE PETROLEO LTDA, 

CNPJ: 04934595000103. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foi(foram) 

PENHORADO(S) o(s) bem(bens) descrito(s) e caracterizado(s) a seguir e 

de que, portanto, terá(terão) o prazo de 30 dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, para opor(oporem) embargos.

Bem(ns) Penhorado(s): Um imóvel localizado na Quadra DEP , lote 36, 

Bairro Distrito Industrial, nesta cidade, avaliado no valor de R$300.000,00 

(trezentos mil reais)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nadir dos Santos 

Gonçalves Pereira, digitei.

 Rondonópolis, 10 de janeiro de 2020

Jeannie Carla Costa Gonçalves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 799322 Nr: 14053-72.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO MAURICIO GALVÃO, MARLENE 

ALVES GALVÃO, TRANSPORTADORA GABRIELA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARLENE ALVES GALVÃO, Cpf: 

28741897900, brasileiro(a), casado(a), comerciante e atualmente em local 

incerto e não sabido SEBASTIAO MAURICIO GALVÃO, Cpf: 66584892972, 

Rg: 4.885.974-7, Filiação: Marlene Alves Galvao e Aparicio Galvao, data 

de nascimento: 28/07/1968, natural de Imbituva-PR, casado(a), 

empresario, Telefone 066..3421.1578. atualmente em local incerto e não 
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sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 22/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

TRANSPORTADORA GABRIELA LTDA - ME, MARLENE ALVES GALVÃOE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de FALTA 

DE RECOLHIMENTO ICMS - NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO, dentre 

outros, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

14015/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 05/11/2014

 - Valor Total: R$ 828.246,40 - Valor Atualizado: R$ 828.246,44 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Diante do insucesso das tentativas de 

citação dos executados por carta e Oficial de Justiça, a parte exequente 

requer expedição de edital de citação. (......). Dessa forma, promova-se a 

citação via edital dos executados MARLENE ALVES GALVÃO e 

SEBASTIÃO MAURÍCIO GALVÃO para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução.Decorrido o prazo sem 

satisfação do débito, intime-se a exequente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, requerer o que entender de direito.Intime-se. Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nadir dos Santos 

Gonçalves Pereira, digitei.

Rondonópolis, 29 de janeiro de 2020

Jeannie Carla Costa Gonçalves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 719023 Nr: 68-07.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA ELIZABETH BARROS DA SILVA 

FARAH, ELETRO CAR PECAS LTDA-ME, LUTFI MIKHAEL FARAH NETO, 

ELIAS FARAH FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELIAS FARAH FILHO, Cpf: 71154655172, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido LUTFI MIKHAEL 

FARAH NETO, Cpf: 71154728153, Rg: 12397520, Filiação: Sonia Elizabeth 

Barros da Silva Farah e Elias Farah, data de nascimento: 20/10/1986, 

brasileiro(a), solteiro(a), pecuarista. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 04/01/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de ELETRO 

CAR PECAS LTDA-ME, ELIAS FARAH FILHOE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS 

GARANTIDO INTEGRAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 9706/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 05/09/2012

 - Valor Total: R$ 662.520,80 - Valor Atualizado: R$ 662.520,82 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Diante do insucesso das tentativas de 

citação do executado LUTFI MIKHAEL FARAH NETO por carta e Oficial de 

Justiça, a parte exequente requer expedição de edital de citação.Cumpre 

esclarecer que o art. 8º da Lei 6.830/80 enumera as formas e ordem pelas 

quais será feita a citação do executado: inicialmente, a citação é realizada 

pelo correio com aviso de recebimento e, caso frustrada esta modalidade, 

o ingresso da parte na execução pode ser feita mediante Oficial de 

Justiça, e por fim, por edital. Aliás, há súmula do Superior Tribunal de 

Justiça disciplinando a matéria e, para que o devedor possa ser citado por 

edital, é necessário tão somente o esgotamento dos outros meios:“Súmula 

414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas 

as demais modalidades.”Nesse sentido, é também a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça:PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL DO EXECUTADO. 

POSSIBILIDADE. ESGOTADAS AS DEMAIS MODALIDADES. ART. 8º DA 

LEF. SÚMULA 414/STJ. RECURSO REPETITIVO JULGADO. 1. Entendimento 

pacífico desta Corte no sentido de que a citação por edital é cabível, na 

execução fiscal, quando frustradas as demais modalidades, nos termos 

da Súmula 414 do STJ. 2. Matéria revista pela Primeira Seção, ao julgar o 

REsp 1.103.050/BA, mediante a sistemática prevista no art. 543-C do CPC 

(recursos repetitivos). 3. Recurso especial provido. (REsp 1.199.265/RJ, 

2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 29.8.2010)Dessa 

forma, promova-se a citação via edital dos executados para, no prazo de 

05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a 

execução.Decorrido o prazo sem satisfação do débito, em 10 (dez) dias, 

manifeste-se a exequente, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção.Intime-se. Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nadir dos Santos 

Gonçalves Pereira, digitei.

Rondonópolis, 09 de janeiro de 2020

Jeannie Carla Costa Gonçalves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 647163 Nr: 7784-91.2016.811.0064

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINÍCIUS SOARES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON NEVES DOS 

SANTOS - OAB:MT-15.257

 I – Oficie-se a Secretaria Municipal de Saúde solicitando data e horário 

para realização de perícia com médico psiquiatra cadastrado no SUS.

II – Instaurado o incidente, providencie a Escrivania com “urgência”, o 

encaminhamento de cópia integral (capa a capa) dos autos principais ao 

médico perito designado, devendo observar que tal cópia deverá chegar 

antes da realização do exame, bem como, para que entre em contato via 

telefone com o setor responsável pela perícia da acusada 02 (dois) dias 

antes da perícia a ser agendada, para verificar se a mesma será 

realizada.

III – Intimem-se o acusado, bem como um ente da família para se fazerem 

presentes no ato da consulta.

 IV – Apresentado o laudo, intimem-se as partes para, em 10 dias, 

querendo, impugnar.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 335818 Nr: 6634-85.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRÖDER - 

OAB:9.699 MT

 I – Designo para o dia 06 de abril de 2020, às 09h00min, sessão de 

julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

II – Intimem-se as partes, testemunhas arroladas, [em caso de não 

localização, deverá ser intimada a parte que arrolou para indicar o 

endereço atual, em até 05 (cinco) dias úteis antes da sessão, sob pena de 

prejuízo da prova], intimem-se em seguida os Srs. jurados.

III – Requisite-se reforço policial e o réu.

IV– Intimem-se as partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 694631 Nr: 7050-38.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDALICIO ROSA PIO NETO, WEVERSON 

ADRIANO VILELA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Da Costa campos - 

OAB:16.944-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944/B

 Nos termos da legislação vigente, bem como, em conformidade com o 

Provimento n.º52/2007-CGJ, por impulso oficial INTIMO o procurador da 

parte requerida, para que dentro do prazo legal, se manifeste na fase do 

art. 422 do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 641209 Nr: 2688-95.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON LIMA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL HENRIQUE DE SOUZA 

RODRIGUES - OAB:18.800/MS

 Nos termos da legislação vigente, bem como, em conformidade com o 

Provimento n.º52/2007-CGJ, por impulso oficial INTIMO o procurador da 

parte requerida, para que dentro do prazo legal, apresente os memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 298397 Nr: 1704-97.2005.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAGNO SILVA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEY SOUZA AMORIM 

- OAB:10.207-MT

 (...) 3. Dispositivo. PRONUNCIO Hagno Silva de Morais para que este seja 

julgados perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática do 

delito do art. 121, caput do Código Penal, vez que há prova da 

materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do Código de 

Processo Penal. Após a coisa julgada desta decisão, intimem-se as partes 

para, em 05 (cinco) dias, informarem as testemunhas que desejam oitivar 

em Plenário, nos termos do art. 422 do CPP. Publique-se, Registre-se e 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 312663 Nr: 3899-84.2007.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO SÉRGIO VITOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STALYN PANIAGO PEREIRA - 

OAB:6115/B

 I – Defiro a cota retro, intime-se a testemunha Solano Francisco de 

Oliveira, conforme requerido as fls. 348. No que tange a testemunha 

Vanderson Pereira Delgado, deverá ser observado o endereço encartado 

as fls. 349.

 II – Dando prosseguimento ao feito, designo para o dia 14 de abril de 

2019, às 14h10min, para a realização de audiência de instrução e 

julgamento.

 III– Defiro a condução coercitiva da testemunha Márcio Rogério Bertoni. 

Desde já, resta autorizado reforço policial, se o meirinho entender 

conveniente.

 IV – Dê-se ciência ao Ministério Público e à defesa, bem como intime-se o 

réu.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 338900 Nr: 2704-25.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO PEREIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN VIERIA ROCHA - 

OAB:20982/O

 PRONUNCIO Alessandro Pereira Ribeiro, vulgo “Vlade” para que seja 

julgado perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática do 

delito do art.121, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP, bem como o artigo 14, 

caput, da Lei 10.826/2003, em concurso material de crimes, nos termos do 

artigo 413 do Código de Processo Penal.Após a coisa julgada desta 

decisão, intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, informarem às 

testemunhas que desejam oitivar em Plenário, nos termos do art. 422 do 

CPP.Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 604585 Nr: 2354-03.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSÉ SANTOS BARBOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON DONIZETH DE 

FREITAS FARIA - OAB:4202

 Vistos, em correição.

Trata-se de processo criminal que foi redistribuído a este juízo em 

fevereiro de 2018 a partir da ordem de serviço n° 001/2018/DF/ROO, a 

qual deu cumprimento à resolução n° 12/2017/TP do TJMT, de 23.11.2017, 

que redefiniu a competência das varas desta comarca, atribuindo a 2ª e 3ª 

varas criminais a competência para processar e julgar os delitos de 

trânsito.

Indo direto ao ponto, cumpra-se a decisão de fl. 64, a fim de que o 

acusado seja citado via edital.

Decorrido o prazo do referido edital, o que deverá ser certificado nos 

autos, caso o(s) réu(s) não apresente(em) defesa, não compareça(m) em 

juízo ou não constitua(m) advogado, com fundamento no art. 366 do CPP, 

determino, desde já, a suspensão do processo e o curso no prazo 

prescricional, pelo prazo de 08 anos, nos termos da súmula 415 do STJ.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Após, encaminhem-se os autos ao arquivo provisório.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 614796 Nr: 5444-82.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN JUNIOR RODRIGUES DE MACEDO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 I – Considerando o teor da manifestação ministerial retro, referente à 

desistência da testemunha arrolada pela acusação, sendo Danilo Borges 

de Oliveira, dê-se vista dos autos à Defensoria Pública para que se 

manifeste, por se tratar de testemunha comum.

II – Expeça-se carta precatória à Comarca de Várzea Grande/MT, com a 

finalidade de inquirir a testemunha José Eduardo da Silva Padilha Junior, 

observando o endereço declinado às fls. 134.

III – Após as deliberações devidamente cumpridas, voltem-me os autos 

conclusos para designação de audiência para a inquirição da testemunha 

Marcelo Augusto Camargo, haja vista o acusado ter sido interrogado por 

carta precatória, fls. 119/120.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 628147 Nr: 910-27.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO ROJAS DOMINGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUCIR WESSLING - 

OAB:64592, LUIZ CARLOS DA ROCHA - OAB:68.995, MARCO 

ALEXANDRE HEMIELEVSKI - OAB:72.989

 (...)os juizados especiais, dando celeridade e informalidade às pequenas 

causas cíveis e os crimes de menor periculosidade. Acrescentou ainda a 

possibilidade de o Ministério Público transacionar nos delitos com pena 

mínima igual ou inferior a um ano, condicionando a extinção da punibilidade 

ao cumprimento de imposições, sem se discutir o mérito da causa. Assim, 

a suspensão condicional do processo ingressa no ordenamento jurídico, 

como uma forma corajosa e eficiente de política criminal. No caso em 

testilha o acusado fora beneficiado com a suspensão condicional do 

processo e, consultando os autos, vê-se que ele cumpriu integralmente as 

condições impostas, conforme controle de comparecimento de fl. 229, 

devendo, portanto, ser extinta a punibilidade do denunciado.3. 

Dispositivo.DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO THIAGO 

ROJAS DOMINGUES, em virtude do cumprimento das condições impostas 

na suspensão condicional do processo, em conformidade ao disposto no 

art. 89 da Lei 9.099/95.Sem condenação às custas processuais. Havendo 

bens apreendidos e ainda não restituídos vinculados ao presente feito, 

proceda-se à devida restituição, na forma da lei.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as cautelas de praxe.Publique-se,Registre-se e 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 637430 Nr: 8277-05.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO RAMOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYSON BATISTA DA SILVA 

- OAB:19.275/MT

 I – Recebo a apelação de fl. 196, pois tempestiva, fl. 197.

 II – Considerando que já foram apresentadas as razões, fls. 200/202, e 

contrarrazões recursais, fls. 203/207, remetam-se os autos ao E. TJMT 

para apreciação do recurso, com os mais sinceros elogios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 638592 Nr: 399-92.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO BATISTA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR DE SOUZA GIMENEZ 

- OAB:5636-B/MT

 I – Recebo a apelação de fl. 166, pois tempestiva, fl. 167.

 II – Considerando que já foram apresentadas as razões, fls. 168/173, e 

contrarrazões recursais, fls. 174/179, remetam-se os autos ao E. TJMT 

para apreciação do recurso, com os mais sinceros elogios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 643165 Nr: 4483-39.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT, LAURIBERTO DONIZETTI DE GODOY - 

OAB:16.369-B MT

 I – Recebo a apelação de fl. 133, pois tempestiva, fl. 114.

 II – Considerando que o apelante declarou que irá apresentar as suas 

razões em instância superior, nos termos do §4º do art. 600 do CPP, 

remetam-se os autos ao E. TJMT para apreciação do recurso, com os mais 

sinceros elogios e cautela de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 645788 Nr: 6595-78.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINO MANOEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 I – Recebo a apelação de fl. 107, pois tempestiva, fl. 108.

 II – Considerando que já foram apresentadas as razões, fls. 109/112, e 

contrarrazões recursais, fls. 113/116, remetam-se os autos ao E. TJMT 

para apreciação do recurso, com os mais sinceros elogios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 680196 Nr: 11727-48.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY DE ALMEIDA BILHARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LIMA - OAB:24.279 

-OAB MT

 I – Recebo a apelação de fl. 165, pois tempestiva, fl. 166.

 II – Considerando que já foram apresentadas as razões, fls. 167/171, e 

contrarrazões recursais, fls. 178/181, remetam-se os autos ao E. TJMT 

para apreciação do recurso, com os mais sinceros elogios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 696222 Nr: 8591-09.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALIFER HENRIQUE BENTO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 I – Recebo a apelação de fl. 98, pois tempestiva, fl. 99.

 II – Considerando que já foram apresentadas as razões, fls. 106/109, e 

contrarrazões recursais, fls. 110/115, remetam-se os autos ao E. TJMT 

para apreciação do recurso, com os mais sinceros elogios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 696519 Nr: 8865-70.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDAIRO BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 I – Recebo a apelação de fl. 153, pois tempestiva, fl. 156.

 II – Considerando que já foram apresentadas as razões, fls. 157/161, e 

contrarrazões recursais, fls. 164/171, remetam-se os autos ao E. TJMT 

para apreciação do recurso, com os mais sinceros elogios.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 621186 Nr: 4322-97.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS KELIN DUTRA, RAFAEL RUIZ DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, Onório Gonçalves da Silva Júnior - OAB:12.992-MT

 Trata-se de ação penal contra Douglas Kelin Dutra e Rafael Ruiz de 

Almeida, onde Douglas foi denunciado pela suposta prática do delito 

descrito no art. 157,§ 2°, I e II e Rafael pela suposta prática de delito 

descrito no art. 157,§ 2°, I e II e art. 311, caput, c/c art. 69, todos do Código 

Penal. Após regular instrução processual, os acusados foram 

condenados à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias 

de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, fls. 139/147. Posteriormente, quando 

intimado da r. sentença o apenado Douglas manifestou interesse em 

recorrer da mesma, fl. 148. Quanto ao réu Rafael, este não fora localizado 

para ser intimado da r. sentença, fls. 158/159, sendo intimado por edital, 

fls. 162/167. Após o decurso do prazo estabelecido, o acusado Rafael 

compareceu aos autos e manifestou interesse em recorrer da sentença, 

fl. 186.

 É o relatório.

Sem mais delongas, hei de não receber o recurso apresentado pelo réu 

Rafael Ruiz de Almeida, uma vez que ausente o requisito extrínseco de 

admissibilidade consubstanciado na tempestividade, fls. 176. Ressai dos 

autos que o edital de intimação fora publicado em 29 de julho de 2019, com 

prazo de 90 dias, findando-se em 29 de outubro de 2019. Após o prazo do 

edital, o prazo de 05 (cinco) dias para a interposição de recurso findou-se 

em 05 de novembro de 2019. Ocorre que o réu manifestou interesse em 

recorrer da sentença somente em 25 de novembro de 2019, ou seja, 20 

(vinte) dias após o término do prazo recursal.

Diante do exposto,

Decido:

I – Ante o exposto, não recebo o recurso interposto pelo acusado Rafael 

Ruiz de Almeida, fl. 170, negando-lhe seguimento, vez que intempestivo.

II – Cumpram-se as determinações da sentença proferida, em relação ao 

réu Rafael Ruiz de Almeida.

III – Considerando que já houve o recebimento do recurso interposto pelo 

acusado Douglas Kelin Dutra, cumpram-se as determinações contidas na 

decisão de fls. 161.

IV – Intime-se a defesa do acusado Rafael acerca desta decisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 701698 Nr: 12644-33.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS CECÍLIO, WISLEN GONÇALVES 

CECILIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS DOS SANTOS 

CUSTODIO JUNIOR - OAB:22.128/A

 A nova figura da absolvição sumária encontra-se na redação do atual art. 

397 do Código de Processo Penal. Esse dispositivo elenca em seus quatro 

incisos as hipóteses em que o magistrado, se verificar alguma delas, 

deverá absolver sumariamente o acusado. São elas: a existência 

manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; a evidência de que o 

fato narrado não constitui crime (fato atípico); a extinção da punibilidade 

do agente; a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do 

agente (exceto inimputabilidade).

A denúncia já foi recebida e a defesa não arguiu nenhuma das 

preliminares contidas nas hipóteses do art. 397, do Código de Processo 

Penal. O recebimento da denúncia pressupõe a presença dos requisitos 

do art. 41, do Código de Processo Penal e existência de lastro probatório 

suficiente (justa causa) para deflagração de ação penal pelo(s) delito(s) 

imputado(s), razão pela qual, confirmo o recebimento da denúncia.

 Diante do exposto, decido:

I – Confirmo o recebimento da denúncia e designo o dia 04 de março de 

2020, às 14h00min, para a realização de audiência de instrução e 

julgamento.

 II – Intimem-se/requisitem-se as testemunhas e os réus.

III – Intimem-se o Ministério Público e à defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 701698 Nr: 12644-33.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS CECÍLIO, WISLEN GONÇALVES 

CECILIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS DOS SANTOS 

CUSTODIO JUNIOR - OAB:22.128/A

 Intimação do Dr. Clóvis dos Santos Custódio Júnior, OAB/MT nº. 22.128/A, 

para audiência de instrução e julgamento designada para o dia 04 de 

março de 2020, às 14h, a ser realizada neste Juízo da 2ª Vara Criminal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 702599 Nr: 238-43.2020.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA PIMENTEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS NAVES DE RESENDE - 

OAB:19.167-MT

 (...)ou ilegalidade, inviável o acolhimento do pleito defensivo de liberdade 

provisória.Portanto, não há como deferir o pleito defensivo.3. Dispositivo.I 

– INDEFIRO os pedidos de relaxamento da prisão em flagrante e liberdade 

provisória formulados pela defesa.II – No que tange às alegações de 

agressões físicas sofridas, determino seja encaminhada cópia da petição 

de fls. 90/96 à Promotoria de Justiça competente em Cuiabá, juntamente 

com os laudos de exame de corpo de delito, fls. 47/53, bem como à 

Corregedoria da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, para as 

providências legais aplicáveis.III – Oficie-se ao Juízo da 4ª Vara Criminal 

desta Comarca, nos autos do executivo de pena n. 

0007236-08.2012.811.0064, para eventual providência relativa à 

regressão de regime, em virtude da prática de novo delito pelo acusado. IV 

– Intime-se a defesa para apresentar resposta à acusação em favor do 

acusado, no prazo legal, impulsionando-se o feito, se for o caso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 702599 Nr: 238-43.2020.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA PIMENTEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS NAVES DE RESENDE - 

OAB:19.167-MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 52/2007-CGJ, por impulso oficial INTIMO o procurador da 

parte requerida, para que dentro do prazo legal, apresente Resposta à 

Acusação, conforme determinação contida na r. decisão de fls. 114/116.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 689962 Nr: 2870-76.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HADASSA VIEIRA, THIAGO BRAUNO FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15193-MT

 A nova figura da absolvição sumária encontra-se na redação do atual art. 

397 do Código de Processo Penal. Esse dispositivo elenca em seus quatro 

incisos as hipóteses em que o magistrado, se verificar alguma delas, 

deverá absolver sumariamente o acusado. São elas: a existência 

manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; a evidência de que o 
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fato narrado não constitui crime (fato atípico); a extinção da punibilidade 

do agente; a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do 

agente (exceto inimputabilidade).

A denúncia já foi recebida e a defesa não arguiu nenhuma das 

preliminares contidas nas hipóteses do art. 397, do Código de Processo 

Penal. O recebimento da denúncia pressupõe a presença dos requisitos 

do art. 41, do Código de Processo Penal e existência de lastro probatório 

suficiente (justa causa) para deflagração de ação penal pelo(s) delito(s) 

imputado(s), razão pela qual, confirmo o recebimento da denúncia.

 Diante do exposto, decido:

I – Confirmo o recebimento da denúncia e designo o dia 04 de março de 

2020, às 09h10min, para a realização de audiência de instrução e 

julgamento.

 II – Intimem-se/requisitem-se as testemunhas e os réus.

III – Intimem-se o Ministério Público e às defesas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 690989 Nr: 3735-02.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHEFERSON GUSTAVO SOARES DOS 

SANTOS, WASHINGTON NUNES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO PAIAO - 

OAB:18.145/MT, GETÚLIO BALDOINO DA SILVA TERRA JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 15193, LAERTE GONZAGA FAUTINO - OAB:25791/O

 Intimação do Dr. Getulio Baldoino da Silva Terra Júnior, OAB/MT nº. 

15.193, da r. decisão de fls. 304/306, bem como para apresentar o pedido 

de restituição de bens da forma prevista em lei, instruindo-o com os 

documentos pertinentes, bem como ser advertido para que, doravante, 

promova o correto protocolo de suas postulações, sob pena de expedição 

de ofício à OAB e aplicação de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 700957 Nr: 12119-51.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELINEI ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 I – Dando prosseguimento ao feito, designo o dia 06 de março de 2020, às 

16h10min, para a realização de audiência de continuidade.

 II – Intimem-se as vítimas remanescentes, observando-se o endereço 

declinado as fl. 113, bem como o réu.

III – Requisite-se ainda o policial Wellington Santos.

IV – Intimem-se o Ministério Público e à defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 643267 Nr: 4549-19.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DA SILVA PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno de Castro Silveira - 

OAB:16.257-MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 52/2007-CGJ, impulsiono os autos para , intimar o 

advogado da parte requerida, para que no prazo legal, apresente dados 

bancários, bem como CPF do titular da conta bancária, para restituição do 

valor recolhido a título de fiança.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 644260 Nr: 5356-39.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 12992

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 52/2007-CGJ, impulsiono os autos para , intimar o 

advogado da parte requerida, para que no prazo legal, apresente dados 

bancários, bem como CPF do titular da conta bancária, para restituição do 

valor recolhido a título de fiança.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 604585 Nr: 2354-03.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSÉ SANTOS BARBOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON DONIZETH DE 

FREITAS FARIA - OAB:4202

 (...) I – REVIGORO o benefício da LIBERDADE PROVISÓRIA ao acusado 

ANTÔNIO JOSÉ SANTOS BARBOZA, mediante a fixação das seguintes 

medidas cautelares: a) Comparecimento a todos os atos processuais; b) 

Não mudar de residência sem prévia comunicação ao Juízo; c) Não se 

ausentar da Comarca em que reside por mais de 15 (quinze) dias sem 

autorização judicial; d) Não se envolver em novo fato delituoso. II – 

Expeça-se CONTRAMANDADO de prisão em favor do acusado ANTÔNIO 

JOSÉ SANTOS BARBOZA, imediatamente. III – Expeça-se carta precatória 

ao Juízo da Comarca de Pontes e Lacerda/MT com as seguintes 

finalidades: a) intimar o acusado acerca do teor da presente decisão, 

advertindo-o que a inobservância de quaisquer das medidas cautelares 

acima aplicadas resultará na revogação do benefício com a consequente 

decretação de sua prisão; b) propor ao réu o benefício da suspensão 

condicional do processo, encaminhando-se a proposta oferecida pelo 

Ministério Público às fls. 83 e, em caso de aceitação do benefício, 

proceder à fiscalização do cumprimento das condições estabelecidas. IV 

– Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 612858 Nr: 3366-18.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO BALDAN NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTÔNIO CARVALHO - 

OAB:53981

 (...) 3. Dispositivo. Declaro prescrito o direito do Estado em continuar a 

presente ação penal. Assim, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

acusado FERNANDO BALDAN NETO, conforme inteligência do artigo 107, 

IV e art. 109, VI, ambos do Código Penal Brasileiro. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe. Publique-se, Registre-se e 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 649715 Nr: 9975-12.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR ALVES BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELENO JOSÉ DOS SANTOS 

JÚNIOR - OAB:24688/GO, MARCELO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:16.571/GO, MARIA NÚBIA PANIAGO PEREIRA - OAB:5780-A

 Não obstante o término da instrução processual, em face do decreto 

presidencial n. 9.847/2019, atualmente em vigor, converto o julgamento em 

diligência e determino a expedição de ofício à POLITEC para, no prazo de 

10 (dez) dias, encaminhar a este Juízo informações complementares, no 

sentido de esclarecer se a arma e munições apreendidas nos autos 

continuam sendo de uso restrito.

Com a vinda das informações acima solicitadas, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público e, em seguida, intime-se à defesa para, no prazo igual e 

sucessivo de 05 (cinco) dias, eventualmente ratificarem/retificarem as 
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manifestações juntadas aos autos.

Em seguida, conclusos para prolação da sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 703020 Nr: 584-91.2020.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUSDETE BISPO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Relatório.

Trata-se de denúncia ofertada em face de Deusdete Bispo de Oliveira, 

narrando à prática do crime descrito no art. 306, caput, da Lei n° 9.503/97 

c/c art. 298, II da Lei n° 9.503/97 c/c art. 309 da Lei 9.503/97 c/c art. 330 

do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal. ocorrido no dia 12 

de janeiro de 2020. É o breve relato.

2. Da Fundamentação.

Para o recebimento da exordial acusatória basta a presença de indícios de 

autoria e prova da materialidade. Tais indícios não precisam ser robustos 

como os necessários à decretação da preventiva, tampouco necessita da 

prova basal, elemento da condenação.

 Neste sentir se posicionam os Tribunais pátrios:

“Denúncia – Ministério Público que deve ater-se somente ao disposto nos 

arts. 41 e 43 do CPP – Desnecessidade de o fato estar provado 

cabalmente, uma vez que isso somente ocorrerá na instrução criminal na 

qual se terá a oportunidade de colher todas as provas – Necessidade 

para a instauração da ação penal apenas de prova indiciária...” TRF 2a 

Região – RT 766/738.

No caso em tela há prova indiciária de materialidade que se comprovam 

pelo boletim de ocorrência, fls. 20/23, e teste de etilômetro, fl. 24. Já os 

indícios de autoria se comprovam pelos termos de depoimentos prestados, 

fls. 06/09; e demais documentos acostados. Assim, presente as 

condições da ação e os pressupostos de procedibilidade.

 Por fim, quando do recebimento da peça acusatória deverá o magistrado 

se orientar pelo princípio in dubio pro societa.

3. Dispositivo.

 I – Presente os indícios de materialidade e autoria, RECEBO a denúncia.

II – Cite-se o(s) réu(s) para, em 10 (dez) dias, apresentar resposta à 

acusação, devendo o Sr. Meirinho questionar se possui ou não condições 

de constituir advogado, sendo que informada a impossibilidade, desde já 

nomeio a Defensoria Pública para promover a defesa dativa do(s) 

acusado(s), devendo ser remetido os autos à Defensoria Pública.

III – Defiro os demais requerimentos ministeriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 701698 Nr: 12644-33.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WISLEN GONÇALVES CECILIO, LUIZ CARLOS 

CECÍLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS DOS SANTOS 

CUSTODIO JUNIOR - OAB:22.128/A

 Trata-se de ação penal em que foram denunciados LUIZ CARLOS CECÍLIO 

e WISLEN GONÇALVES CECÍLIO, pela prática, em tese, dos crimes 

descritos nos artigos 17, 12 e 14 da Lei 10.826/2003, c/c art. 29 do CP.

Aportou aos autos comunicação da decisão proferida pela Terceira 

Câmara Criminal do E. TJ/MT, nos autos do Habeas Corpus n. 

1018959-58.2019.8.11.000, fl. 153, impetrado em favor do paciente Wislen 

Gonçalves Cecílio, informando a concessão da ordem para que seja 

expedido alvará de soltura em seu favor, mediante a imposição de outras 

medidas cautelares diversas da prisão, a serem fixadas por este Juízo 

singular.

Deste modo, conforme premissa do decisum acima mencionado:

I – Fixo as seguintes condições ao réu:

a) Comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas 

atividades;

b) Comparecimento a todos os atos processuais, independentemente de 

intimação;

c) Não mudar de residência sem prévia autorização judicial;

d) Não se ausentar da Comarca sem autorização judicial;

e) Monitoramento eletrônico, com recolhimento noturno após às 19:00 até 

às 06:00 em dias úteis; aos sábados deverá se recolher às 13:00; 

devendo ficar integralmente recolhido em seu domicílio aos domingos e 

feriados, sob pena de ser decretada a sua prisão preventiva. Em caso de 

incompatibilidade com os horários, deverá apresentar requerimento de 

justificativa nos autos.

II – Oficie-se, com urgência, a Central de Monitoramento para que promova 

a imediata instalação da tornozeleira eletrônica no réu.

III – Expeça-se o competente alvará de soltura em favor do réu Wislen 

Gonçalves Cecílio, colocando-o em liberdade, salvo de por outro motivo 

deva permanecer preso.

IV – Intime-se a defesa e dê-se ciência ao Ministério Público.

V – Aguarde-se a realização da audiência designada, fls. 124. Caso ainda 

não tenham sido cumpridas todas as diligências pertinentes à realização 

do ato, proceda-se a tal, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 702344 Nr: 13182-14.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIDEUS DE MOURA ARAGÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)nesta Comarca, tendo apresentado comprovante de endereço 

atualizado - onde poderá ser localizado para as futuras intimações, 

conforme documentos acostados pela defesa, fl. 67. Aludidas 

circunstâncias denotam a desnecessidade da custódia cautelar, medida 

que deve ser adotada apenas em caráter excepcional. 3. Dispositivo.I – 

REVOGO a prisão preventiva do acusado DIDEUS DE MOURA ARAGÃO, 

mediante a fixação das seguintes medidas cautelares diversas da prisão: 

a)Comparecimento mensal e obrigatório em Juízo;b)Comparecimento a 

todos os atos processuais, independente de intimação;c)Não mudar de 

residência sem prévia comunicação ao Juízo;d)Não se ausentar da 

Comarca por mais de 15 (quinze) dias sem autorização judicial.II – 

Expeça-se alvará de soltura em favor do acusado Dideus de Moura 

Aragão, colocando-o em liberdade, salvo de por outro motivo deva 

permanecer preso.III – Intime-se a defesa para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar resposta à acusação.IV – Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 689647 Nr: 2594-45.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para 

CONDENAR o acusado DIEGO GOMES DOS SANTOS, qualificado nos 

autos, como incurso nas penas do art. 155, § 1º e § 4º, I, II e IV, na forma 

do art. 14, II, ambos do Código Penal. Em atenção ao princípio 

constitucional de individualização da pena, passo a dosá-la.3.1. Dosimetria 

de pena.A culpabilidade do acusado é normal ao tipo. Deixo de apreciar os 

antecedentes e assim o faço em razão do princípio da presunção de 

inocência. Existem no feito elementos que me permitam aquilatar a 

personalidade ou a (...)

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 700885 Nr: 12055-41.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABÍLIO MANDUCA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLAVO CLAUDIO LUVIAN - 
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OAB:16715/A/MT

 Autos nº 12055-41.2019.811.0064 – Cód. 700885

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando a acusada Abílio 

Manduca Neto como incursa no artigo nela mencionado, vez que ela 

preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação da acusada 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a qual 

também poderá ser realizada por hora certa nos termos do art. 362 do 

Código de Processo Penal, constando que a mesma poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interessa em sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua 

intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 666730 Nr: 14813-61.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO APARECIDO RAMPAZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO BESSA SANTOS - 

OAB:OAB/MT 21.460/O

 Diante da inquirição das testemunhas, bem como do interrogatório do réu, 

declaro encerrada a audiência de instrução e determino vista dos autos a 

defesa no prazo de 05 (cinco) dias, para que apresentem seus memoriais 

finais escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 679304 Nr: 10874-39.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO SOUZA DE MELO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:OAB/MT 11.834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:OAB/MT 11.834

 Isto posto, com arrimo nos fundamentos acima expostos, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação penal, por isso ABSOLVO o réu Reinaldo Souza 

de Melo Sobrinho, brasileiro, convivente, natural de Rondonópolis/MT, 

nascido em 14/10/1995, portador do RG 2650039-6 SSP/MT e CPF 

057.621.421-32, filho de Rogério Souza de Melo e de Alzenir Esteves 

Melo, residente na Avenida Presidente Vargas, nº 330, Bairro Vila Iraci, 

nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, dos fatos imputados pelo 

Ministério Público na denúncia de fls. 04/05, com fulcro no que dispõe o 

artigo 386, VII, do CPP, uma vez que não restara devidamente provada que 

o réu tenha praticado o respectivo delito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 629094 Nr: 1636-98.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI ALVES DE ABREU, RENI ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B-MT, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

estatal consubstanciada pela denúncia de fls. 06/07, para CONDENAR o 

réu Davi Alves de Abreu, brasileiro, solteiro, nascido em 21/09/1982, 

natural de Rondonópolis/MT, filho de Carlito Cardozo de Abreu e Benedita 

Alves de Abreu, residente na Rua Poconé, nº 751, Bairro Vila Salmen, 

nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, como incurso na prática do 

crime estampado no art. 157, caput, c/c art. 61, II, “h”, ambos do Código 

Penal. De outro giro, com arrimo nos mesmos fundamentos acima 

expostos, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal proposta e com esteio no 

art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVO o réu Reni Alves, 

brasileiro, convivente, nascido aos 06/03/1967, natural de Goianésia/GO, 

filho de Antonio André Alves e de Maria de Lourdes Alves, residente na 

Rua Tapajós, esquina com a Rua Maringá, Bairro Jardim Iguassu, nesta 

cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, relativamente à imputação contida 

na denúncia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 701074 Nr: 12199-15.2019.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTTONIERY CAMPELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:OAB/MT 11190

 Autos nº 12199-15.2019.811.0064 – Cód. 701074

Vistos.

 Atento à finalidade da missiva, designo audiência para proceder à 

inquirição das testemunhas SGT BM EMANUEL MUZEL ABUCHAIN, SGT 

BM RENATO REZENDE MACHADO e SGT BM FRANCISCO PEREIRA DA 

SILVA FILHO, bem como realizar o interrogatório do réu ANTTONIERY 

CAMPELLO para o dia 27.02.2020, às 16h00.

Requisitem-se as testemunhas, intime-se o réu, bem como o Ministério 

Público e a Defesa/Defensoria Pública para que compareçam à audiência.

Desde já, uma vez atingida à finalidade do ato deprecado, determina seja 

devolvida a presente missiva com as homenagens deste juízo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 702257 Nr: 13037-55.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL WELINGTON GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Homologo a desistência da oitiva da testemunha Lorem Falcão da Costa 

Armindo e vítima Ricardo Mancinelli Souto Ratola.

 Determino a devolução das missivas encaminhadas à comarca de 

Cuiabá-MT e Macaé-RJ, independente do seu cumprimento.

 Diante da inquirição das testemunhas, bem como do interrogatório do réu, 

declaro encerrada a audiência de instrução e mantenho os autos 

conclusos para sentença.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 702343 Nr: 13180-44.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS DA SILVA, CARLOS 

ANDERSON ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15193-MT

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Rogério Mamede de 

Araújo e Flavio Luiz Bonet, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Solicito a devolução da missiva encaminhada à Comarca de 

Votuporanga-SP.

 Diante da inquirição das testemunhas, bem como dos interrogatórios dos 

réus, declaro encerrada a audiência de instrução e mantenho os autos 

conclusos para sentença.
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Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 699730 Nr: 11208-39.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ACÁSSIO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Trata-se de processo de execução provisória de pena no regime 

SEMIABERTO, devendo o apenado cumprir as condições que lhe serão 

impostas ficando advertida que o descumprimento destas condições, a 

prática de novo delito ou a prática de qualquer ato considerado falta 

grave, poderá ocasionar a REGRESSÃO de regime. (...) Com essas 

considerações, incluo-o no Programa de Monitoramento Eletrônico, em 

situação de prisão domiciliar, CONDICIONADO AO USO DE TORNOZELEIRA 

ELETRÔNICA (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução Penal), devendo 

se submeter às obrigações abaixo expostas: COMPARECER NO PRAZO 

DE CINCO DIAS PERANTE A QUARTA VARA CRIMINAL E INFORMAR NOS 

AUTOS DA EXECUÇÃO PENAL O SEU ENDEREÇO. Comparecer 

mensalmente na 4° Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT- 

Execução Penal, para assinar o termo de comparecimento e justificar o 

trabalho do mês, nos horários entre 08:00 e 13:00 horas, em dias úteis, 

dentro de cada mês; (...) O recuperando ficou ciente das condições que 

deverá cumprir e declarou que se compromete em fazê-las rigorosamente. 

Elabore-se um cálculo de pena, intimando as partes para manifestação 

acerca do referido cálculo. Após voltem os autos conclusos para 

homologação. Deverá o recuperando portar cópia desta decisão bem 

como documento de identidade para apresentar quando solicitado. 

Encaminhe-se uma cópia do presente termo ao recuperando. Fica o 

condenado obrigado a comparecer em Juízo no prazo de 48 horas para 

apresentar comprovante de endereço atualizado. Oficie-se à unidade 

gestora da monitoração das tornozeleiras eletrônicas, comunicando acera 

desta decisão. Recolham-se os eventuais mandados de prisão expedidos 

nos autos. Expeça-se o ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO de saída para 

cumprimento da pena em regime SEMIABERTO, se por outro motivo não 

estiver preso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Nada mais havendo a 

consignar, foi lavrado o presente termo que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700885 Nr: 12055-41.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABÍLIO MANDUCA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLAVO CLAUDIO LUVIAN - 

OAB:16715/A/MT

 Intimação do advogado do acusado Abílio Manduca Neto, Dr. Olavo 

Claudio Luvian - OAB/MT nº 16.715/A, que os autos encontram-se 

disponíveis em cartório aguardando apresentação de resposta à 

acusação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 644766 Nr: 5746-09.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EWERTON PEREIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO PAIAO - 

OAB:18.145/MT, DAVID ALVES DOS SANTOS - OAB:23128/O-MT, 

FRANCISCO SILVA - OAB:18.408-A/MT, LAERTE GONZAGA FAUTINO - 

OAB:25791/O

 Autos nº 5746-09.2016.811.0064 – Cód. 644766

Vistos.

Considerando a conversão do julgamento em diligência à fls. 123, designo 

audiência para realização de novo interrogatório do (s) denunciado (s) 

EWERTON PEREIRA DE SOUSA para o dia 14.02.2020 às 16h00min.

Outrossim, diante do teor do ofício 0679/2019 à fl. 126, comunicação que a 

carta precatória para oitiva da testemunha RAFAEL ALVES DE ARAUJO 

foi distribuída perante o Juízo Deprecado da Comarca de Corumbá/MS sob 

nº 0002127-21.2019.8.12.0008, e que foi designado o dia 13.02.2020 às 

14h30min, para a realização do ato deprecado, aguarda-se o integral 

cumprimento da missiva.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 702263 Nr: 13049-69.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 13049-69.2019.811.0064 – Cód. 702263

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu PAULO HENRIQUE 

PEREIRA DE SOUZA não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, 

mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente 

ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 20.02.2020, às 16h00min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 702523 Nr: 170-93.2020.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVAIR RODRIGUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 170-93.2020.811.0064 – Cód. 702523

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu SILVAIR RODRIGUES 

FERREIRA não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 20.02.2020, às 16h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 702844 Nr: 448-94.2020.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 448-94.2020.811.0064 – Cód. 702844

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu MILTON FERREIRA 

DA SILVA não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 05.03.2020, às 16h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 634150 Nr: 5557-65.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN DE SOUZA CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:15.694 MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3.402/B MT

 Autos nº 5557-65.2015.811.0064 – Cód. 634150

Vistos.

Constata-se nos autos o trânsito em julgado do Acordão retro em 

06.11.2019 (fl. 88), e considerando o regime fixado para o cumprimento da 

pena constante na sentença de fls. 137/142 (semiaberto), expeça-se guia 

de execução penal definitiva e encaminhe os autos ao Juízo da 4ª Vara 

Criminal desta Comarca.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 634759 Nr: 6012-30.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON DIVINO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 6012-30.2015.811.0064 – Cód. 634759Vistos.Analisando a 

defesa preliminar apresentada pelo réu AMILTON DIVINO SANTANA não 

vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária estampada no 

art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o recebimento 

da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal. Na forma do 

art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 22.06.2020, às 15h20min. No ato, sendo possível, 

proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado. Convém registrar, as provas 

serão produzidas numa só audiência, podendo ser indeferidas as provas 

consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Intimem-se as 

partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo necessário, 

expeça-se a devida carta precatória.Outrossim, considerando o 

comparecimento do réu aos autos com a devida apresentação de sua 

defesa, DEFIRO o requerimento formulado pelo acusado à fl. 105, para 

tanto, revogo a determinação de expedição de ofícios ao DETRAN/MT e 

DENATRAN às fls. 92/92-v, contudo, caso o órgão já tenha sido oficiado, 

determino que se expeça novo ofício visando à baixa da restrição no 

cadastro de AMILTON DIVINO SANTANA – CPF 001.858.511-69.Por fim, 

tendo em vista que o acusado reside na cidade e comarca de Lucas do 

Rio Verde/MT conforme consta à fl. 101, expeça-se carta precatória 

visando o interrogatório do mesmo, consignando que este Juízo dispõe do 

Sistema de Videoconferência e havendo disponibilidade do mesmo sistema 

junto ao Juízo Deprecado, informar o interesse em realizar o ato por tal 

sistema e havendo, ainda, possibilidade da audiência ser realizada na 

mesma data designada nestes autos ideal seria, contudo, não havendo tal 

possibilidade que seja designada audiência para interrogatório do réu 

retromencionado de acordo com a disponibilidade de pauta do Douto Juízo 

Deprecado.Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 683196 Nr: 14265-02.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN RODRIGUES DA SILVA, PABLO 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 14265-02.2018.811.0064 – Cód. 683196Vistos.Trata-se de ação 

penal proposta em desfavor de PABLO CARVALHO e WILLIAN 

RODRIGUES DA SILVA denunciados (as) como incursos (as) na pena do 

art. 150, §1º por duas vezes c/c art. 71 do Código Penal (pena – 

detenção, de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, além da pena 

correspondente à violência) c/c art. 244-B (...) comprometidos pela tardia 

atividade probatória, até porque é permitido ao Estado seu jus puniendi de 

modo civilizado e eficaz, devendo as regras pertinentes ser lidas e 

interpretadas sob dúplice vertente, ou seja, para proteção do acusado e 

proteção da sociedade, sob pena de desequilibrarem-se os legítimos 

interesses e direitos envolvidos na persecução penal.E considerando, 

ainda, que este Juízo obedece rigorosamente às normas legais, vez que 

nos casos em que ocorre a produção antecipada de provas, 

comparecendo o réu ausente é dado a este a faculdade de manifestar 

aquiescência com as provas já produzidas nos autos ou não, podendo 

requerer a produção das provas que julgar necessárias para a tese 

defensiva, e apresentando argumentos idôneos, poderá, inclusive, 

conseguir a repetição da prova produzida antecipadamente.Contudo, caso 

a Defensoria Pública não manifeste aquiescência ao múnus ao qual nesta 

oportunidade nomeio, desde já, caso os argumentos acima tecidos não 

demovam o (a) representante da citada instituição, NOMEIO então o 

advogado BRUNO CESAR BRANDÃO PRADO – OAB/MT 24.749, para 

representar o réu WILLIAN RODRIGUES DA SILVA e produzir 

antecipadamente as provas, na audiência de instrução e julgamento já 

designada nos autosIntimem-se as partes e testemunhas arroladas, 

salientando que, em sendo necessário, expeça-se a devida carta 

precatória.Expeça-se e comunique-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 689579 Nr: 2530-35.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio de Oliveira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos nº 2530-35.2019.811.0064 – Cód. 689579

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelos (a) acusado (a) 

FLÁVIO DE OLIVEIRA DIAS, não vislumbro nenhuma das hipóteses de 

absolvição sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, 

portanto, mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a 

presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 13.07.2020, às 13h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Outrossim, considerando o comparecimento do réu aos autos com a 

devida apresentação de sua defesa, DEFIRO o requerimento formulado 
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pelo acusado à fl. 50, para tanto, revogo a determinação de expedição de 

ofícios ao DETRAN/MT e DENATRAN às fls. 48/48-V, contudo, caso o 

órgão já tenha sido oficiado, determino que se expeça novo ofício visando 

à baixa da restrição no cadastro de FLÁVIO DE OLIVEIRA DIAS – CPF 

022.785.741-08.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 331581 Nr: 2392-83.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AMAURI NUNES DE LISBOA JUNIOR, 

MOISES LOURENCO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 ANTE O EXPOSTO, declaro extinta a punibilidade de MOISÉS LOURENÇO 

NUNES em razão de sua morte, nos termos do art. 107, inciso I, do Código 

Penal.Após o trânsito em julgado, procedam-se todas as comunicações 

necessárias, inclusive no Cartório Distribuidor, arquivando-se os 

presentes autos relação ao réu MOISÉS LOURENÇO NUNES.Cumpra-se 

realizando e expedindo o necessário.Ciência ao Ministério 

Público.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Por fim, realizadas as 

formalidades legais acima, voltem-me os autos conclusos para prolação 

de sentença de mérito em relação ao réu JOSÉ AMAURI NUNES DE 

LISBOA.

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 614783 Nr: 5430-98.2013.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR ANDERSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, João Batista Borges Júnior - OAB:

 Encaminhem-se os autos ao MPE para que tome ciência da decisão de fls. 

250/251, bem como para que se manifeste quanto ao pedido de fls. 

361/363.

Em seguida, nova conclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 702857 Nr: 457-56.2020.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON AQUINO DE ALMEIDA, JOHNILSON 

FERREIRA DOS SANTOS, GUSTAVO HENRIQUE SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS HENRIQUE 

MASCARENHAS - OAB:23.615-0, Vinicius Piccini Nunes - 

OAB:25086/O-MT

 Quanto aos supostos e alegados predicados e atributos pessoais dos 

atuados Gilson Aquino de Almeida e Gustavo Henrique Silva Souza, 

alegados pelas Defesas, tais não se mostram sustentáculos para a 

revogação de uma constrição cautelar. Dentre os pressupostos e 

requisitos para a decretação da prisão preventiva expressamente 

previstos na legislação de regência, não há qualquer menção ou mesmo 

impedimento de sua decretação acaso detenha o acusado um bom 

comportamento social e familiar.No mais, conforme reiterada 

jurisprudência, apenas bons predicados não justificam a concessão da 

liberdade quando presentes fundamentos para preventiva, como é o caso 

vertente.É certo que tais supostas qualidades podem – e devem – ser 

analisadas no bojo do processo, mas somente como circunstâncias 

favoráveis quando da aplicação da pena em eventual condenação, o que 

não é o caso do presente momento processual.A doutrina de Guilherme de 

Souza Nucci (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal 

Comentado. 8º Edição. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2008, p.627) 

é cristalina ao ilidir tal argumento:“O fato de o agente ser primário, não 

ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um 

alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto 

que essa tem outros fundamentos”.Assim, a prisão preventiva está 

subsidiada em diversos fundamentos concretos que, por ora, 

permanecem incólumes.Por isso, INDEFERE-SE O PEDIDO DE 

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS AUTUADOS GILSON 

AQUINO DE ALMEIDA e GUSTAVO HENRIQUE SILVA SOUZA.Com a 

conclusão do inquérito policial, ARQUIVEM-SE. Intimem-se.Cumpra-se 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 648148 Nr: 8546-10.2016.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL PARMAGNANI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STALYN PANIAGO PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 6115B

 III – DispositivoPosto isso, julga-se IMPROCEDENTE a pretensão vertida na 

denúncia para o fim ABSOLVER o acusado GABRIEL PARMAGNANI DA 

SILVA, qualificado, da imputação de infração ao art. 33, caput, da Lei 

11.343/06 com esteio no art. 386, VII, do CPP.Restituam-se os objetos e 

valores apreendidos, desde que comprovada a propriedade.A Autoridade 

Policial deverá incinerar a droga apreendida, resguardando quantidade 

necessária para eventual contraprova, bem assim o encaminhamento 

laudo circunstanciado a esse juízo tudo conforme o art. 32, §§1º e 2º da 

Lei n° 11.343/06.Oficiem-se aos Institutos Estadual e ao 

Federal.Publique-se, registre-se, intime-se e se cumpra.Com o trânsito em 

julgado, procedam as baixas nos arquivos criminais em nome do 

denunciado e com as cautelas legais, ARQUIVEM-SE os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 696562 Nr: 8907-22.2019.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVES CARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE BARROS 

CURADO - OAB:10.944

 Autos: 8907-22.2019.811.0064 – Código: 696562.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1. Posto o recebimento do recurso de apelação em favor do acusado 

Elves Caria da Silva, cumpra-se integralmente as decisões de fls. 158.

2. Às providências. Cumpra-se expedindo o necessário.

Rondonópolis – MT, 05 de fevereiro de 2020.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 698207 Nr: 10174-29.2019.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉRICK CÉSAR GONÇALVES, CRISTIANO 

EMANOEL BORGES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR - OAB:

 Autos: 10174-29.2019.811.0064 – Código: 698207.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1. RECEBE-SE a apelação interposta pelos acusados Cristiano Emanoel 

Borges de Souza e Erick César Gonçalves (fls. 210) porquanto presentes 

os requisitos extrínsecos (tempestividade, adequação, inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo, regularidade na representação e sucumbência) e 

intrínsecos (legitimidade, capacidade e interesse recursal), sendo que, 

eventual pagamento de custas é relegado para a fase do art. 804 do CPP.
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2. Nos termos do art. 600 do CPP, ABRA-SE vista dos autos à DPE para, 

no prazo sucessivo de 08 (oito) dias apresentar razões e, após, vista dos 

autos ao MPE para no prazo de 08 (oito) dias contra-arrazoar.

3. Após, no prazo estipulado no art. 601 do CPP, ENCAMINHEM-SE os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a fim de 

que sejam os autos distribuídos a Câmara competente e analisado o 

recurso interposto.

4. Às providências. Cumpra-se expedindo o necessário.

Rondonópolis – MT, 05 de fevereiro de 2020.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 701129 Nr: 12247-71.2019.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZIL GONÇALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/O-MT

 Nesse contexto, com a melhor doutrina, o fundamento da ordem pública 

dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, 

no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não 

aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade 

social.Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da 

noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação 

delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da 

gravidade do fato e da sua repercussão. Também, a Lei 12.403/11 parece 

ter aceitado essa realidade, prevendo alguma s hipóteses de decretação 

de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais (CPP, 282, 

I e 319) .Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da 

homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento 

da preventiva , no caso vertente não está excluída, por inteiro, a 

possibilidade de fixação do regime fechado.De conseguinte, a audiência 

de instrução e julgamento ocorrerá em 18/02/2020, não havendo que se 

falar em excesso de prazo, tendo em vista que a prisão do denunciado 

ocorreu em 02/11/2019.Assim, a prisão preventiva está subsidiada em 

diversos fundamentos concretos que, por ora, permanecem incólumes.Por 

isso, INDEFERE-SE O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA 

DO ACUSADO OZIL GONÇALVES DE SOUZA.Solicite-se com urgência o 

laudo de balística da arma e munições apreendidas.Aguarde-se a 

audiência de instrução e julgamento designada em fls. 92/93.Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 664216 Nr: 12669-17.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ PAULO OLIVEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tales Passos de Almeida - 

OAB:15217

 Autos:12669-17.2017.811.0064 – Código: 664216.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Veio o feito à conclusão diante da manifestação da DPE de fls. 168/9, 

requerendo a intimação pessoal do acusado Luis Paulo Oliveira de Souza 

para que indique novo patrono para que apresente as razões recursais 

diante da inércia do seu advogado constituído no decorrer da ação penal.

Considerando que decorreu o prazo sem a apresentação das devidas 

Razões Recursais do acusado e tendo presente o disposto no art. 265 do 

CPP, reitere-se a intimação à Defesa Constituída do acusado (Tales 

Passos de Almeida – OAB/MT 15.217 ) para que apresente as Razões 

Recursais no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas.

Em caso de nova inércia, a MULTA vai desde logo fixada em 10 (dez) 

salários mínimos.

Persistindo a inércia, OFICIE-SE à Fazenda Pública Estadual para inscrição 

da multa em dívida ativa, e, ao mesmo tempo, encaminhe-se os autos 

diretamente ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Por fim, nova conclusão.

Rondonópolis – MT, 05 de fevereiro de 2020.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 653267 Nr: 2850-56.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCILEIA MARINHO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT

 Intimação do douto causídico da sentenciada Lucileia Marinho Lopes para 

apresentar documentos comprobatórios da propriedade do valor 

apreendido, nos termos da senteça de fls. 117/123, e em caso de 

comprovação apresentar conta bancária de titulariedade da acusada ou 

do nobre causídico com procuração específica, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de perdimento do valor.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 656293 Nr: 5680-92.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GONZAGA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ GONZAGA NETO, Cpf: 

00968705405, Rg: 2002001120713, Filiação: Maria do Carmo Santos 

Borges e Antonio Patrício Borges, data de nascimento: 16/05/1982, 

brasileiro(a), natural de Própria-SE, convivente, caminhoneiro, Telefone 

(66) 99984-7377. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na 

Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado LUIZ 

GONZAGA NETO, pela prática das condutas criminosas descritas Artigos 

147 e 163, Parágrafo único, I, na forma do Artigo 69, todos do Código 

Penal, em observância ao disposto na Lei 11.340/2006.A seguir, passo à 

dosimetria da pena.Atenta ao princípio e garantia constitucional 

fundamental da individualização da pena (Artigo 5º, XLVI, da Constituição 

Federal), passo a calcular a pena in concreto do acusado Luiz Gonzaga 

Neto. DO CRIME DE AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL): A pena 

prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de 

detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.Em cumprimento às 

diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena 

pelo fato ocorrido em 26 de abril de 2017.I - Verifica-se que a culpabilidade 

do acusado foi acentuada, possuindo o acusado, total consciência da 

ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta 

diversa da que teve.II – No tocante aos antecedentes o acusado não os 

ostenta, ante o teor da Súmula 444 STJ.III – Em relação à conduta social e 

personalidade do acusado não há dados para análise e laudo 

específico.IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, 

vez que ameaçou a vítima sem qualquer motivação aparente, 

demonstrando a banalidade da ação;V - As circunstâncias são inerentes 

ao tipo penal.VI – As consequências são graves, vez que a vítima foi 

obrigada a registrar a Boletim de Ocorrência, além de lhe causar 

transtornos e angústias de toda ordem.VII - Quanto ao comportamento da 

vítima, em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.Diante 

da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo 

desfavorável ao agente, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo 

legal, ou seja, em 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de 
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detenção.Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço 

agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja 

vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à 

hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.Por tais 

razões, agravo em 10 (dez) dias a pena do acusado.Assim, a pena 

intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 02 (dois) 

meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção. Ainda na segunda fase da 

dosimetria da pena, observo que não há atenuantes.Na terceira e última 

fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento 

e/ou diminuição da pena.DO CRIME DE DANO (ARTIGO 163, PARÁGRAFO 

ÚNICO, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL):A pena prevista é detenção, de 06 

(seis) meses a 03 (três) anos, e multa, além da pena correspondente à 

violência.Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código 

Penal, passo a dosar a pena pelo fato ocorrido em 26 de abril de 2017.I - 

Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo o 

mesmo, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e 

deveria ter agido com conduta diversa da que teve.II – No tocante aos 

antecedentes o acusado não os ostenta, ante o teor da Súmula 444 STJ.III 

– Em relação à conduta social e personalidade do acusado não há dados 

para análise e laudo específico.IV – No que tange ao motivo do crime este 

não lhe favorece, vez que o acusado com violência, danificou os pneus 

da motocicleta da vítima, sem nenhuma motivação aparente, demonstrando 

a banalidade da ação.V - As circunstâncias são inerentes ao tipo penal.VI 

– As consequências são graves, vez que a vítima foi obrigada a registrar 

a Boletim de Ocorrência, além de lhe causar transtornos e angústias de 

toda ordem.VII - Quanto ao comportamento da vítima, em nada contribuiu 

para a consecução da conduta criminosa.Diante da análise das 

circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, sendo desfavorável ao 

agente, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 07 

(sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção.Passando à segunda fase 

da dosimetria da pena, reconheço agravante descrita no Artigo 61, inciso 

II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em 

ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, 

da Lei nº 11.340/2006.Por tais razões, agravo em 02 (dois) meses e 10 

(dez) dias a pena do acusado.Assim, a pena intermediária a que se 

chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 09 (nove) meses e 25 (vinte e 

cinco) dias de detenção. Ainda na segunda fase da dosimetria da pena, 

reconheço a atenuante da confissão (Artigo 65, inciso III, “d” do Código 

Penal), haja vista que o acusado confessou o delito perante a autoridade 

policial. Outrossim, considerando que a confissão foi utilizada 

efetivamente como um dos elementos de convicção, impõem-se a 

aplicação da atenuante prevista no Artigo 65, inciso III, ‘d’, do Código Penal, 

por força da Súmula 545-STJ.Por tais razões, a reprimenda deve ser 

atenuada em 01 (um) mês e 10 (dez) dias nesta segunda fase, 

chegando-se a 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção.Na terceira 

e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de 

aumento e/ou diminuição da pena. Pelos motivos acima expostos, fixo em 

definitivo a pena em 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de 

detenção.CONCURSO MATERIALPor fim, regido pelo Artigo 69, “caput”, do 

Código Penal e levando-se em consideração o exposto, devem ser 

somadas as penas dos delitos acima.ISTO POSTO, CONDENO o acusado 

LUIZ GONZAGA NETO, a cumprir a pena privativa de liberdade de 02 

(dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção pelo crime de ameaça 

(Artigo 147 do CP) e 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção pelo 

crime de dano qualificado (Artigo 163, § Único, Inciso I, do CP), em regime 

inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do CP), já observada à regra do 

Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão 

fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções 

Penais.Cumpre salientar que torna-se impossível a aplicação da pena 

isolada de pena de multa ante ao contido no Artigo 17 da Lei nº 

11.340/2006, que veda a conversão da pena em pagamento de multa ou a 

aplicação de sanção pecuniária ou, ainda, em penas de pagamento de 

cestas básicas.Não se aplica, ainda, a substituição da pena privativa de 

liberdade pelas restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código 

Penal), pois o Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa 

conversão quando o crime é cometido mediante violência e grave 

ameaça.Verifica-se ainda, a impossibilidade da suspensão condicional da 

pena, regido pelo Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do 

referido dispositivo impede a concessão de tal benefício, pois as 

circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, desfavoráveis ao 

acusado, não autorizam a concessão do benefício.Em observância ao 

parágrafo primeiro do Artigo 387 do Código de Processo Penal, em análise 

da necessidade da prisão do acusado, verifica-se que estão claramente 

ausentes os requisitos da prisão preventiva a justificar a medida extrema 

de constrição da liberdade, ainda que sob a modalidade domiciliar, uma 

vez que é notória a contradição entre o cumprimento da pena em regime 

ABERTO e a manutenção ou decretação da prisão cautelar/domiciliar, 

submetendo o réu a regime mais grave de restrição de liberdade do que o 

previsto na sentença condenatória, o que fere aquilo que a doutrina 

convencionou chamar de princípio da homogeneidade (na verdade, 

proporcionalidade).Ademais, FIXO o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) a 

título de reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe 

o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo 

Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1643051/MS, 

referente ao Tema: 983 , bem como a orientação do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso .3Sem condenação ao pagamento das 

custas.Intime-se a vítima do conteúdo da presente sentença, conforme 

determinado no Artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal, o réu e 

Advogado, ocasião em que deverá ser indagado sobre o desejo de 

recorrer, na forma do item 7.14.2 da CNGC/MT, assim como o Ministério 

Público. Certificado o trânsito em julgado: 1) Oficie-se ao Cartório 

Distribuidor Local; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e 

Federal; 3) Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral – TRE/MT; 4) 

Lance o nome do réu no Rol dos Culpados (art. 393, inciso II, do CPP); e 

5)Expeça-se Guia de Execução Penal, a ser distribuída à Vara de 

Execuções Penais desta Comarca (4ª Vara Criminal), procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias.Após, arquivem-se estes 

autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 14 

de janeiro de 2020.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eliane de Fátima 

Kehrwald Nunes, digitei.

Rondonópolis, 05 de fevereiro de 2020

Érica Sara Sodré Bortoloti Narloch Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 666538 Nr: 14646-44.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFINO MÁRIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 14646-44.2017.811.0064 – Código 666538.

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Réu: Josefino Mário da Silva

Data e horário: quarta-feira, 05 de fevereiro de 2020, às 15h19min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a,es): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Promotor de Justiça: DR. AUGUSTO CESAR FUZARO

Defensora Pública: Dra. Tathiana Mayra Torchia Franco

Aberta a audiência constatou a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor de Justiça, da Defensora Pública e do 

acusado.

Vistos etc.

Ante o teor da certidão lançada pelo Sr. Oficial de Justiça, dando conta de 

que a vítima não encontrava-se no endereço constante no mandado 

quando da diligência realizada, redesigno a presente solenidade para ter 

lugar no dia 08/10/2020, às 15h.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, João Araújo – estagiário, foi 
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lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Augusto Cesar Fuzaro

Promotor de Justiça

Tathiana Mayra Torchia Franco

Defensora Pública

Josefino Mário da Silva

Acusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 666542 Nr: 14650-81.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER RODRIGO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12.062/MT

 Ação Penal: 14650-81.2017.811.0064 - Código: 6666542

Vistos etc.

Inicialmente, chamo o feito à ordem e torno sem efeito à decisão de fl. 201. 

Visto que, o acusado compareceu aos autos para informar seu novo 

endereço (fls. 190/192).

 Assim, verifica-se que o requerimento da defesa foi devidamente 

deferido, consequentemente, determinada a expedição de Carta Precatória 

para a Comarca de Itiquira/MT, em conformidade com o parecer do 

Ministério Público (fl. 195, fl. 196 e fl. 197).

 Portanto, oficie-se ao Juízo da Comarca de Itiquira/MT, solicitando a 

devolução e/ou informações acerca da Carta Precatória expedida para o 

interrogatório do acusado Wender Rodrigo Silva.

Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para se manifestar.

Em seguida, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 05 de fevereiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 668818 Nr: 1560-69.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DOS SANTOS BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WENDELL PEREIRA DE MELO - 

OAB:23910/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 1560-69.2018.811.0064 – Código 668818.

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Réu: Rafael dos Santos Bezerra

Data e horário: quarta-feira, 05 de fevereiro de 2020, às 14h13min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a,es): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Promotor de Justiça: DR. AUGUSTO CESAR FUZARO

Defensora Pública: Dra. Tathiana Mayra Torchia Franco

Aberta a audiência constatou a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor de Justiça, da Defensora Pública e do 

acusado.

O Ministério Público, por sua Excelência o digno Promotor de Justiça 

ofertou os memoriais orais nos seguintes termos: “MM. Juíza, os fatos 

descritos na denúncia foram comprovados em Juízo pelas declarações da 

vítima exatamente em coerência com a prova inquisitiva. 

Injustificadamente, os fatos praticados pelo denunciado provocaram 

marcas e lesões no corpo da vítima. Por outro lado, tenho que a vítima 

demonstra alguma forma de constrangimento, medo ou temor da presença 

física do denunciado, situação que, no meu entender, ainda que o 

denunciado não tenha efetivado nenhuma ameaça contra ela, a imposição 

de medidas protetivas para garantir a integridade emocional e psicológica 

da vítima, pelo menos até a sentença de Vossa Excelência.

 O Ministério Público requer o acolhimento integral da denúncia em todos 

os seus termos e requer a fixação e imposição de medidas protetivas de 

urgência, conforme os Artigos 22 e seguintes da Lei 11.340/06, pelo 

menos até a sentença de Vossa Excelência.

A defesa pugnou pela conversão dos debates orais em memoriais 

escritos, o fazendo no prazo legal.

Vistos etc.

Inicialmente, tendo em vista o atraso do causídico Dr. Wendell Pereira de 

Melo, apesar de devidamente intimado via DJE, NOMEIO a Defensora 

Pública Dra. Tathiana Mayra Torchia Franco para realizar a oitiva da vítima.

Acolho a pretensão deduzida pelo insigne Promotor de Justiça e, defiro e 

fixo as medidas protetivas exatamente por coadunar com os motivos que 

ensejaram o pedido, quais sejam, o manifesto desconforto dela, em 

experimentar reviver as situações que ensejaram o ajuizamento da 

presente ação, segundo ela em decorrência das atitudes do acusado que, 

numa análise perfuctória, amargou de tal forma, conforme se pode ver da 

mídia que será anexada aos autos, onde a mesma revela extremo 

nervosismo, sudorese, além de manifestar-se com lágrimas nos olhos.

Outro aspecto que convém consignar e que motiva o deferimento das 

medidas protetivas pleiteadas pelo digno Promotor de Justiça, é que esta 

magistrada a viu como um ser humano de alma sensível, sonhadora e que 

“desejava um casamento em que a mesma pudesse, na sua própria 

expressão, viver tranquilamente e ser feliz.”

Assim, fixo as medidas protetivas, consistentes na proibição de que o 

acusado manifeste qualquer contato com a mesma, seja por qual meio for, 

proibindo-o, ainda, sob pena de ensejar processo de descumprimento de 

medida protetiva previsto em lei, de que o mesmo se aproxime dela numa 

distância de 500 (quinhentos) metros.

A vítima deverá ser imediatamente comunicada via telefone, saindo o 

acusado devidamente intimado e advertido em audiência.

Declaro encerrada a instrução processual e, converto os debates orais 

por memoriais, concedendo o prazo sucessivo de 05 (cinco) dias para 

sua apresentação (Artigo 403, § 3º, do Código de Processo Penal), 

iniciando-se pela acusação.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, João Araújo – estagiário, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Augusto Cesar Fuzaro

Promotor de Justiça

Wendell Pereira de Melo

Advogado

Rafael dos Santos Bezerra

Acusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 670798 Nr: 3224-38.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO NASCIMENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 3224-38.2018.811.0064 – Código 670798.

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Ré: Agnaldo Nascimento da Silva

Data e horário: quarta-feira, 05 de fevereiro de 2020, às 16h29min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a,es): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Promotor de Justiça: DR. AUGUSTO CESAR FUZARO

Defensora Pública: Dra. Tathiana Mayra Torchia Franco

Aberta a audiência constatou a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor de Justiça, da Defensora Pública e da vítima.

O Ministério Público, por sua Excelência o digno Promotor de Justiça 

ofertou os memoriais orais nos seguintes termos: “MM. Juíza, os fatos 

descritos na denúncia foram comprovados pelas declarações judiciais da 

vítima, pelas declarações inquisitivas da vítima, pelo laudo pericial de fls. 

23/25 e pelo restante do conjunto probatório.

O Ministério Público requer o acolhimento integral da denúncia em todos os 

seus termos para a condenação criminal e a reparação civil.”

A defesa pugnou pela conversão dos debates orais em memoriais 

escritos.

Vistos etc.

Declaro encerrada a instrução processual e, converto os debates orais 

por memoriais, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias para sua 

apresentação pela defesa (Artigo 403, § 3º, do Código de Processo 

Penal).

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, João Araújo – estagiário, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Augusto Cesar Fuzaro

Promotor de Justiça

Tathiana Mayra Torchia Franco

Defensora Pública

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 938774 Nr: 7661-77.2019.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE MARIA RIETJENS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR CAMILO DE SOUSA 

JUNIOR - OAB:MT/7043

 Vistos etc.

Designo audiência para a data de 24 de março de 2020, às 15h40 para 

interrogatório da acusada e oitiva das testemunhas arroladas à fl. 04.

Intime a acusada Marlene Maria Riet Jens e a testemunha Claúdio Mota.

Requisitem-se as testemunhas Iolanda Conceição Moreira e João Ribeiro 

de Amorim, consignando as advertências legais.

Notifique o representante do Ministério Público, na forma da lei.

Comunique-se ao Juízo deprecante.

Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 933376 Nr: 5856-89.2019.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. P. DA COSTA MADEIRAS EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ZEFERINO PEREIRA - 

OAB:, WELINGTON PEREIRA DA COSTA - OAB:21696/O

 Vistos etc. Considerando a ausência da testemunha arrolada pela 

acusação hei por bem redesignar a audiência para o dia 04 de maio de 

2020 às 16h00. Requisite a testemunha arrolada pela acusação na forma 

orientada pela e. Corregedoria de Justiça. Oficie ao Juízo deprecante a 

nova data da audiência. Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 922272 Nr: 2275-66.2019.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO GOULARTE, LUKA A. D. DE ABREU ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:25594/O, DANILLO HENRIQUE FERNANDES - 

OAB:OAB/MT9866

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC e art. 995 da CNGC, impulsiono os 

autos para INTIMAR os advogados da parte indiciada Luka A. D. de Abreu 

- ME, da aceitação do Ministério Público referente a contraproposta 

formulada pela defesa sendo, o parcelamento do valor do dano ambiental 

(R$10.158,18)) em 06 (seis) parcelas de R$1.693,03 e transação penal no 

valor de 01 salário-mínimo, devendo ser dado imediato cumprimento de sua 

proposta, juntando os respectivos comprovantes aos autos 

independentemente de nova interpelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 867705 Nr: 5862-67.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO BELVEDERE LTDA - ME, D G DE 

ALMEIDA MADEIRAS - ME, INDUMAR MADEIREIRA SÃO MARCOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9.866 MT, DANILO HENRIQUE FERNANDES - 

OAB:9.866/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos ao setor de 

Matéria para Imprensa, a fim de INTIMAR o advogado DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9.866 MT, no prazo de 05 dias, para que esclareça se 

continua patricionado a empresa EXPRESSO BELVEDERE LTDA - ME e 

forneça endereço da referida empresa e de seus sócios proprietários 

Dermeval Dias de Barros e Christiane Ferreira da Silva Souza.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 887565 Nr: 824-40.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVES GONDIM COMERCIO DE MADEIRAS 

LTDA, LEO TARCISIO WOLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELSON GAÍVA MARINO - 

OAB:MT/14.033

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos ao setor de 

Matéria para Imprensa, a fim de INTIMAR o advogado WELSON GAIVA 

MARINO - OAB:14033 para no prazo de 05 dias fornecer o endereço de 

seu cliente Leo Tarcisio Wolf.

Comarca de Sinop

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000087-13.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR JOSE FLORENCIO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de 

Justiça, para o cumprimento do mandado, devendo referida importância 

ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e 
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parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das 

diligências dos Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - 

Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à respectiva 

tarifa bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010190-16.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARCELINA DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP CERTIDÃO Certifico e dou fé que a contestação de ID 26453005 ,foi 

protocolada no prazo de lei. Procedo a intimação da parte autora através 

do(s) seu(s) advogado(a,s) da parte autora para em quinze dias 

impugná-la. SINOP, 25 de novembro de 2019. EDIVALDO UBALDO 

MARTINS DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 TELEFONE: (66) 

35203800

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196840 Nr: 18540-20.2013.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRESED TRANSPORTES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO J. SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALTER DORNELLES 

DIAS - OAB:OAB/MT 9084-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO A 

PARTE REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s) para que efetue, 

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

importe de R$ 573,64 (quinhentos e setenta e três reais e sessenta e 

quatro centavos), sob pena de restrição de seu nome e CNPJ junto à 

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

da CNGC-TJMT. Este valor deverá ser recolhido numa única guia, 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) e valor da taxa, qual seja R$ 160,24 (cento e 

sessenta reais e vinte e quatro centavos).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 218420 Nr: 17273-76.2014.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BARROS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETÚLIO GEDIEL DOS SANTOS - 

OAB:16948-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400

 Intimem-se os advogados das partes acerca da informação do Sr. Perito 

acostada às 101, bem como a solicitação do depósito/transferência do 

valor dos honorarios para a confecção do laudo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259326 Nr: 3285-17.2016.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMILSON ZILIO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO - 

OAB:MT18484/O, MARCELO LEANDRO SONNTAG - OAB:19.893-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO A 

PARTE EXECUTADA, na pessoa de seu(s) advogado(s) para que efetue, 

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

importe de R$ 562,38 (quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e oito 

centavos), sob pena de restrição de seu nome e CNPJ junto à dívida ativa 

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

CNGC-TJMT. Este valor deverá ser recolhido numa única guia, 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) e valor da taxa, qual seja R$ 148,98 (cento e 

quarenta e oito reais e noventa e oito centavos).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 266428 Nr: 7357-47.2016.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDIANE SANTOS VIEIRA MORAES CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO CAETANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YARA DA SILVA SANTOS 

BEZERRA - OAB:OAB/MT-18828

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO A 

PARTE REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s) para que efetue, 

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

importe de R$ 613,96 (seiscentos e treze reais e noventa e seis 

centavos), sob pena de restrição de seu nome e CPF junto à dívida ativa 

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

CNGC-TJMT. Este valor deverá ser recolhido numa única guia, 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) e valor da taxa, qual seja R$ 200,56 (duzentos 

reais e cinquenta e seis centavos).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151176 Nr: 12284-66.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

E CRÉDITO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LUIS TADEU 

RONDINA MANDALITI - OAB:OAB/MT 17209-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO A 

PARTE EXECUTADA, na pessoa de seu(s) advogado(s) para que efetue, 

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

importe de R$ 562,38 (quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e oito 

centavos), sob pena de restrição de seu nome e CNPJ junto à dívida ativa 

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

CNGC-TJMT. Este valor deverá ser recolhido numa única guia, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106737/2/2020 Página 134 de 290



discriminando o valor das custas, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) e valor da taxa, qual seja R$ 148,98 (cento e 

quarenta e oito reais e noventa e oito centavos).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166146 Nr: 941-05.2012.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOCKO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LISBOA MADEIRAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO A 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s) para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais que fora 

condenada (79 %) no importe de R$ 2.070,98 (dois mil e setenta reais e 

noventa e oito centavos), sob pena de restrição de seu nome e CNPJ junto 

à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 

5º da CNGC-TJMT. Este valor deverá ser recolhido numa única guia, 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 1.035,49 (um mil e trinta e 

cinco reais e quarenta e nove centavos) e valor da taxa, qual seja R$ 

1.035,49 (um mil e trinta e cinco reais e quarenta e nove centavos).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166146 Nr: 941-05.2012.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOCKO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LISBOA MADEIRAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO A 

PARTE REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s) para que efetue, 

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

importe de R$ 550,52 (quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e dois 

centavos), sob pena de restrição de seu nome e CNPJ junto à dívida ativa 

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

CNGC-TJMT. Este valor deverá ser recolhido numa única guia, 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 275,26 (duzentos e setenta e 

cinco reais e vinte e seis centavos) e valor da taxa, qual seja R$ 275,26 

(duzentos e setenta e cinco reais e vinte e seis centavos).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171393 Nr: 6499-55.2012.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO NUNES DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE EDUCACIONAL UNIFAS S/C LTDA 

(FACULDADE DE SINOP - FASIP)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA 

MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 Nos termos do artigo 5º, §3, do provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO a 

parte EMBARGADA, na pessoa de seu advogado (a) para que efetue, no 

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

de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ), sob pena 

de restrição de seu nome e CNPJ junto à dívida ativa ou protesto 

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

valor deverá ser recolhido numa guia, discriminando o valor das custas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244027 Nr: 14452-65.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CELIO DE SOUZA ESCOSCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I, BANCO SANTANDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELÍSIA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:1853/RN, GLAUCO GOMES MADUREIRA - 

OAB:188.483/SP, HENRIQUE JOSE PARADA SIMÃO - OAB:221386/SP, 

MARCELO DE MELO MARTINI - OAB:OAB/RN 8827, THIAGO MAHFUZ 

VEZZI - OAB:228213/SP

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO A 

PARTE EXECUTADA, na pessoa de seu(s) advogado(s) para que efetue, 

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

importe de R$ 10.491,03 (dez mil, quatrocentos e noventa e um reais e 

três centavos), sob pena de restrição de seu nome e CNPJ junto à dívida 

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

CNGC-TJMT. Este valor deverá ser recolhido numa única guia, 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 5.419,85 (cinco mil 

quatrocentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos) e valor da 

taxa, qual seja R$ 5.071,18 (cinco mil e setenta e um reais e dezoito 

centavos).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90856 Nr: 8221-03.2007.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA RAMOS DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CURIA PEREIRA - 

OAB:21501/O, LUIZ PIRES ROCHA - OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/BA 1095-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO A 

PARTE REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s) para que efetue, 

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

importe de R$ 574,32 (quinhentos e setenta e quatro reais e trinta e dois 

centavos), sob pena de restrição de seu nome e CNPJ junto à dívida ativa 

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

CNGC-TJMT. Este valor deverá ser recolhido numa única guia, 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) e valor da taxa, qual seja R$ 160,92 (cento e 

sessenta reais e noventa e dois centavos).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22046 Nr: 5973-74.2001.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO GARCIA DE ANDRADE, LEONERCIO 

GARCIA DE ANDRADE -ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2.152-B, RUTINEIA BENDER - OAB:14.119/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A, GILBERTO PEREIRA RIBEIRO - OAB:OAB/MT. 17919

 Intime-se o advogado da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar acerca da petição juntada pelo inventariante do espólio às 

fls. 441/464, nos termos da r. decisão de fls. 439.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000259-52.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO LOURENCO DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000259-52.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Verifica-se que a peça inicial da ação em tela foi 

endereçada ao Juízo da Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT. 

2. Destarte, determino a imediata redistribuição do feito para o Juízo da 

Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, observadas as 

formalidades legais. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 04 de fevereiro de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000644-97.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA OAB - 

59.395.061/0001-48 (REPRESENTANTE)

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANO LESSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000644-97.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Preliminarmente, consigno que procedi a 

retificação da autuação a fim de que conste a classe judicial correta, nos 

termos do artigo 633, inciso I, da CNGC. 2. Cumpra-se a decisão de ID. 

28568163, no endereço indicado no ID 28568158 (pág. 1). 2.1. Consigno 

que os atos processuais para cumprimento do item 02 poderão realizar-se 

nos termos do disposto no artigo 212, § 2º, do CPC. 3. Cumprida a 

determinação acima, deverá a Sra. Gestora se atentar ao art. 636 da 

CGNC. 4. Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se 

definitivamente os autos. 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 04 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000644-97.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA OAB - 

59.395.061/0001-48 (REPRESENTANTE)

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANO LESSA (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 170045 Nr: 5074-90.2012.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINO VITORINO OSMARI - ESPÓLIO, GERALDO 

OSMARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONILDO SEVERO DA SILVA - 

OAB:8783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Vistos etc.

1. Considerando a necessidade do Magistrado Titular desta Vara se 

ausentar da Comarca para tratativas de assuntos relacionados à Diretoria 

do Foro junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, entre os 

dias 10 e 12 de fevereiro de 2020, redesigno a audiência de saneamento 

para o dia 02 de março de 2020, às 15h30min.

2. Acaso necessário, diligências pelo Juízo.

3. Intime. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, nos termos da decisão 

de fl. 181.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177740 Nr: 13570-11.2012.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUDOMIR DE OLIVEIRA GRABSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO RAMOS VIEIRA - INCORPORAÇÃO 

DE EMPREENDIM. IMOBILIÁRIOS, CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZÔNIA 

(CAMPING CLUB CONDOMÍNIO RESIDENC. E RECREATIVO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES DUARTE JUNIOR - 

OAB:MS/6.877, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REBEKA VIEIRA - OAB:MT - 

14.392-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO A 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s) para que efetue, no 

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

de R$ 899,02 (oitocentos e noventa e nove reais e dois centavos), sob 

pena de restrição de seu nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

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

valor deverá ser recolhido numa única guia, discriminando o valor das 

custas, sendo R$ 449,51 (quatrocentos e quarenta e nove reais e 

cinquenta e um centavos) e valor da taxa, qual seja R$ 449,51 

(quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e um centavos).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 269525 Nr: 9490-62.2016.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR GAZZIERO, AMAZÔNIA MÁQUINAS E 

IMPLEMENTOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZÔNIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS 

LTDA., VALDECIR GAZZIERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT, FABIA CAROLINA 

MORETTO RIZZATO RODRIGUES - OAB:9301-MT, LIANA MARA 

COCCO MUNARETTO - OAB:7134/MT, RHUBIA ANTUNES SEGATO - 

OAB:17901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT, FÁBIA CAROLINA MORETTO RISSATO RODRIGUES - 

OAB:/MT 9301, LIANA MARA COCCO MUNARETTO - OAB:7134/MT

 Vistos etc.

1. Considerando a necessidade do Magistrado Titular desta Vara se 

ausentar da Comarca para tratativas de assuntos relacionados à Diretoria 

do Foro junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, entre os 

dias 10 e 12 de fevereiro de 2020, redesigno a audiência de saneamento 

para o dia 02 de março de 2020, às 14h45min.

2. Acaso necessário, diligências pelo Juízo.

3. Intime. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, nos termos do 

despacho de fl. 201.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 127776 Nr: 6990-33.2010.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO GONÇALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO JACOBSEN DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIS FERNANDO VIEGAS 

MARCONDES - OAB:21.061/MT, FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B, GUSTAVO SATIM KARAS - OAB:MT - 17.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Fratari da silveira 

Tavares - OAB:11445/MT, PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO 

BENITEZ - OAB:19.359 OAB/MT

 Vistos etc.
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1. Considerando a necessidade do Magistrado Titular desta Vara se 

ausentar da Comarca para tratativas de assuntos relacionados à Diretoria 

do Foro junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, entre os 

dias 10 e 12 de fevereiro de 2020, redesigno a audiência de saneamento 

para o dia 02 de março de 2020, às 14h00min.

2. Acaso necessário, diligências pelo Juízo.

3. Intime. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, nos termos do 

despacho de fl. 143.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164814 Nr: 12760-70.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORÍFICO SANTA RITA LTDA, CESAR 

CANEPPELE, DARCY CANEPPELE, SOLANGEM DE LIMA CANEPPELE, 

APARECIDA BARCO CANEPPELE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA VILCHES LEMES - 

OAB:15670/MT, ULISSES DUARTE JÚNIOR - OAB:MT/7.459-A, 

VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para que no prazo de 15 (quinze) dias se manifeste acerca da certidão de 

fl. 174, bem como junte aos autos cálculo atualizado do débito exequendo, 

conforme item 3. do despacho de fl. 175.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 202252 Nr: 4709-65.2014.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIELZA SCHOR GUGELMIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PADUAN BENATTI E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDEMIR NARDIN - 

OAB:9511-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE MEIRA FERREIRA 

RODRIGUES - OAB:MT / 12.305-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 Vistos etc.

1. Considerando a necessidade do Magistrado Titular desta Vara se 

ausentar da Comarca para tratativas de assuntos relacionados à Diretoria 

do Foro junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, entre os 

dias 10 e 12 de fevereiro de 2020, redesigno a audiência de saneamento 

para o dia 02 de março de 2020, às 16h15min.

2. Acaso necessário, diligências pelo Juízo.

3. Intime. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, nos termos do 

despacho de fl. 168.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002581-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DE PAULA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES OAB - MT21061/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO GUEDES PEREIRA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

2ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 35 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA PROCESSO n. 

1002581-50.2017.8.11.0015 Valor da causa: R$ 107.602,87 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Indenização por 

Dano Moral, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: EDSON DE PAULA 

ROCHA, Endereço: RUA N, Chácara n 5, COMUNIDADE CAMPO VERDE, 

SINOP - MT - CEP: 78553-416 POLO PASSIVO: EDUARDO GUEDES 

PEREIRA, Endereço: RUA DOS CAQUIZEIROS, Nº 125, BAIRRO: JARDIM 

CELESTE, SINOP - MT - CEP: 78556-698 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), dos termos da ação 

que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob 

pena de serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na 

petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: No dia 11 de novembro de 2016, às 4h15min, o 

Requerente após o termino de seu labor noturno, trafegava com sua 

motocicleta na Avenida Pantanal sentido Avenida André Maggi seguindo 

para casa, sentido o final do Bairro Maria Vindilina, porém para sua 

surpresa surgiu um veículo pela Avenida das Aguias, vindo a colidir com o 

Requerido. O condutor do veículo, ora Requerido, transitava sentido 

contrário na Avenida, ou seja, a contra mão, que após a colisão perdeu o 

controle e acabou caindo no “valetão” (galeria de escoamento de agua). 

Após o acidente o Requerente foi encaminhado pelo corpo de bombeiros 

para o hospital Regional, pois fraturou vários membros, como: Bacia, 

fratura do baso servical, diafisária cominutiva do segmentar femur 

esquerdo, anel pévico com instabilidade hemodinamica, fratura exposta 

grau 3 de halux esquerdo (dedão do pé), tendo inclusive que realizar 

procedimento cirúrgico, no dia 16/11/2016, para limpeza do baso cervical e 

diafisária do femur, implantando placa com 18 furos na fratura da perna, 

bem como dreno e lavagem, conforme laudos hospitalares em anexo, 

(doc. 17). Contudo, tal fato se deu porque o Requerido além de estar 

conduzindo seu veículo sentido contrario, apresentava visíveis sinais de 

embriaguez e posteriormente em depoimento afirmou que tomou mais de 5 

(cinco) latas de cerveja em sua residência, conforme documento em 

anexo, (doc. 11). O fato da conduta criminosa do Requerente jamais deve 

ser analisada como um simples acidente, pois sabe-se que em nosso 

ordenamento jurídico não da guarida a postura do fato ocorrido, uma vez 

que é expressamente proibido fazer o uso de álcool e dirigir. Além do 

mais, é sabido que se combinado os dois elementos tem-se a diminuição 

de forma significativa da capacidade psicomotora, tendo um elemento 

amplo de ato ilícito, que implicam naquelas condutas que são contrárias ao 

ordenamento jurídico. Buscando amenizar e compensar todo o ocorrido é 

perfeitamente cabível a fixação de indenização pelos danos estéticos e 

morais sofridos pelo Requerente, o que justifica a propositura da presente 

ação. Cabe ainda ressaltar, que além dos danos morais e estéticos, o 

Requerente também teve prejuízos materiais, vez que teve sua moto (NXR 

BROS MIX ESD), praticamente destruída, tendo concerto no valor de R$ 

6.252,00 (seis mil duzentos e cinquenta e dois reais), conforme 

orçamento, n° 0040 em anexo, (doc. 22). Ademais recentemente o 

Requerente teve que comprar um colchão ortopédico no valor de R$ 

730,00 (setecentos e trinta reais), conforme documento em anexo, (doc. 

19). Assim, não resta dúvida que pelos elementos fáticos sofridos, é de 

inteira coerência e justiça a total procedência da ação, tendo em vista 

todos os direitos configurados e o nexo de causalidade revelados.Ainda 

sim, diante de todos elementos que evidenciam a culpa do Requerido, 

existe um fator de maior potencial, ou seja, além de dirigir na via contraria 

da pista (contra mão), estaria visivelmente embriagado, desta forma não 

há formas de eximir-se que contribuiu diretamente para o dano, vez que, 

estão elencados os fatores que configuram o ato ilícito, Com isto, não 

resta duvidas quanto à caracterização do fato ilícito, no qual seja, 

negligência pelo fato devido à inobservância de um dever de cuidado e a 

imprudência devido à ação perigosa do Requerido em face da conduta 

arriscada. Desta forma evidente que deve o Requerente ser indenizado, 

uma vez que é claramente configurado os elementos, bem como o 

resultado danoso, desta forma o Código Civil Brasileiro, expressa 

claramente em seu art. 927, sobre sua responsabilidade e o dever de 

indenizar o Requerente Contudo, não restam dúvidas quanto à 

responsabilidade do Requerido e o direito do Requerente em ser 

indenizado, pois é algo extremamente grave, pois até mesmo uma pessoa 

que não detém conhecimento algum, sabe que é proibido dirigir alcoolizado 

ainda mais pela via contrária. Por fim, evidente o prejuízo causado, 

diretamente e indiretamente ao Requerente, logo em face de todo o 

ocorrido tem este o Requerido de ser indenizado pelos danos materiais, 

morais e estéticos. Em decorrência do Requerente estar hospitalizado por 

ocorrência do acidente, ficou impossibilitado de representar o Requerido, 
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logo, por falta de representação e por falta de informações sobre o estado 

da vítima, foi arbitrado fiança, fato este que não deveria ter ocorrido. 

Conforme visto, não restam dúvidas quanto ao nexo de causalidade entre 

o Requerente quanto as lesões de cunho patrimonial, moral e estético em 

desfavor do Requerido. O artigo 927 do Código Civil prevê que: Aquele 

que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo; logo o 

Requerido deve reparar as despesas com procedimentos e despesas 

hospitalares, além dos salários, que ao Requerente deixou de aferir, com a 

sua internação, sendo até o presente momento o Requerente está quatro 

meses sem salários, hipótese de lucros cessantes, porque deixou de 

auferir uma vantagem certa. O artigo 949 do Código Civil, trata do dever 

daquele que causou o dano, de arcar com as despesas de tratamentos e 

lucros cessantes que o ofendido houver sofrido, a saber. Ainda sobre 

danos sofridos pelo Requerente, além dos danos morais, estéticos e 

lucros que deixou de auferir, teve também danos materiais, vez que teve 

sua motocicleta praticamente destruída, além disto, após o ocorrido teve 

que comprar um colchão ortopédico para auxiliá-lo na recuperação. 

DECISÃO: Vistos etc. 1. Previamente a análise do pedido de citação por 

edital, a fim de se evitar futura alegação de nulidade, determino a citação 

do réu Eduardo Guedes Pereira, nos moldes da decisão sob Id. 6760200, 

no endereço constante no Id. 18991050. 2. Restando infrutífera a 

diligência do item “1”, desde de já, com fundamento no art. 256, § 3º, do 

Código de Processo Civil, autorizo a citação do réu Eduardo Guedes 

Pereira por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados na forma estabelecida pelo inciso IV, do artigo 231 

do CPC, observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 

337 do CPC. 2.1. Por oportuno, dispenso, por ora, a audiência de tentativa 

de conciliação. 3. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos. 

4. Decorrido o prazo acima sem manifestação, decreto a revelia da parte 

ré citada por edital e, por conseguinte, com fulcro no art. 72, inciso II, do 

Código de Processo Civil, nomeio o(a) Defensor(a) Público(a) que atua em 

substituição na 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT curador(a) especial 

da parte ré revel. 4.1. Intime-se o(a) Defensor(a) Público(a) da nomeação, 

bem como para que ofereça defesa no prazo legal. 5. Em seguida, 

intime-se a parte autora, por meio de seus advogados, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, sob pena de extinção do 

feito, sem resolução de mérito. 6. Ao final, voltem-me conclusos. 7. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 17 de 

dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ARICELMA 

LUCIA DA SILVA, digitei. SINOP, 6 de fevereiro de 2020. Luzimeiry Tomaz 

Nazário Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005526-39.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA FUJII BARRETO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

VITORIA OTICA EXPRESS LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN OAB - MT25903/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS DA SILVA BARBOSA OAB - MT25909/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA CHAVES (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1005526-39.2019.8.11.0015 Vistos etc. 

Cuida-se de “AÇÃO ORDINÁRIA DE DESTITUIÇÃO DE ADMINISTRADOR 

SÓCIO C/C PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA”, ajuizada 

por VITÓRIA ÓTICA EXPRESSA EIRELI e VITÓRIA FUJII BARRETO DE 

OLIVEIRA em face de MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA CHAVES, na qual a 

parte requerente pugna, em sede de tutela de urgência, para seja 

determinada a exclusividade da administração da sociedade empresarial 

existente entre partes em favor da segunda requerente, a qual é sócia 

majoritária com 80% das quotas societárias e o requerido, sócio 

minoritário, com 20% das quotas. Para tanto, justifica que “nos últimos 

meses, o Requerido passou a praticar atos estranhos a sua função na 

empresa, como desentendimento com funcionários, má gestão (...), 

demonstrando interesse no desfazimento da sociedade (...) na data de 

22.02.2019, o Requerido de forma imotivada se retirou da empresa, não 

retornando até a presente data para o exercício da atividade (...).”. 

Sustenta, ainda, que “alguns dias após sua saída, o Requerido, por meio 

de um procurador entrou em contato com sócia majoritária e comunicou 

sobre o interesse no desfazimento da sociedade, pleiteando valores que 

acharia justo para o seu desligamento da empresa.”. Ao final, pretende 

seja declarada a exclusão do requerido do quadro societário. A inicial veio 

instruída com os documentos de ID 19255895/19255932. Em ID 21814122, 

foi determinada a emenda da inicial para readequação dos pedidos e 

causa de pedir, sobrevindo manifestação da parte requerente em ID 

25613752. É o breve relatório. Fundamento e decido. 1. Preliminarmente, 

recebo a emenda da inicial de ID 25613752. 1.1. O artigo 300 do CPC 

estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo 

estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não 

será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. 1.2. Oportuno pontuar que os pressupostos supramencionados 

são concorrentes, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a 

pretensão antecipatória. 2. Com tais considerações, percebe-se, que no 

caso vertente, é de rigor o indeferimento do pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela pleiteada, uma vez que ausentes os requisitos legais 

autorizadores para tanto, constantes do artigo 300 do CPC. Explico. 3. 

Compulsando os autos, verifico que o contexto e conjunto probatório 

apresentados nos autos não são suficientes para afastar, de plano, o 

requerido da administração da empresa, sobretudo por se tratar de medida 

drástica e diante da fragilidade das provas apresentadas até o momento, 

as quais não comprovam a alegada má administração por parte do 

requerido, tampouco sua “retirada” da empresa, conforme pretende fazer 

crer a requerente. 4. É importante salientar que eventual inviabilidade da 

sociedade não permite que se conceda razão a uma das partes em 

detrimento da outra, de forma liminar, para afastar qualquer delas da 

administração, implicando em assegurar que outro adotasse livremente a 

gestão, o que poderia ser mais ainda nocivo ao patrimônio da sociedade. 
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5. Logo, se mostra prematuro o deferimento da tutela vindicada, porquanto 

se faz imprescindível que seja oportunizado o direito ao contraditório e a 

ampla defesa do requerido, de modo que, somente após regular instrução 

probatória é que será possível vislumbrar o direito da parte. 6. Desse 

modo, não estando devidamente preenchidos os requisitos legais, nos 

termos do artigo 300 do CPC, indefiro a tutela de urgência. 7. Por 

conseguinte, designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos 

do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 8. Cite-se e intime-se a requerida, com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 

334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 9. Deverá constar no mandado que, o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 10. Intimem-se, sendo o requerente na pessoa de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). 11. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 

06 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005526-39.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA FUJII BARRETO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

VITORIA OTICA EXPRESS LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN OAB - MT25903/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS DA SILVA BARBOSA OAB - MT25909/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA CHAVES (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1005526-39.2019.8.11.0015 Vistos etc. 

Cuida-se de “AÇÃO ORDINÁRIA DE DESTITUIÇÃO DE ADMINISTRADOR 

SÓCIO C/C PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA”, ajuizada 

por VITÓRIA ÓTICA EXPRESSA EIRELI e VITÓRIA FUJII BARRETO DE 

OLIVEIRA em face de MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA CHAVES, na qual a 

parte requerente pugna, em sede de tutela de urgência, para seja 

determinada a exclusividade da administração da sociedade empresarial 

existente entre partes em favor da segunda requerente, a qual é sócia 

majoritária com 80% das quotas societárias e o requerido, sócio 

minoritário, com 20% das quotas. Para tanto, justifica que “nos últimos 

meses, o Requerido passou a praticar atos estranhos a sua função na 

empresa, como desentendimento com funcionários, má gestão (...), 

demonstrando interesse no desfazimento da sociedade (...) na data de 

22.02.2019, o Requerido de forma imotivada se retirou da empresa, não 

retornando até a presente data para o exercício da atividade (...).”. 

Sustenta, ainda, que “alguns dias após sua saída, o Requerido, por meio 

de um procurador entrou em contato com sócia majoritária e comunicou 

sobre o interesse no desfazimento da sociedade, pleiteando valores que 

acharia justo para o seu desligamento da empresa.”. Ao final, pretende 

seja declarada a exclusão do requerido do quadro societário. A inicial veio 

instruída com os documentos de ID 19255895/19255932. Em ID 21814122, 

foi determinada a emenda da inicial para readequação dos pedidos e 

causa de pedir, sobrevindo manifestação da parte requerente em ID 

25613752. É o breve relatório. Fundamento e decido. 1. Preliminarmente, 

recebo a emenda da inicial de ID 25613752. 1.1. O artigo 300 do CPC 

estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo 

estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não 

será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. 1.2. Oportuno pontuar que os pressupostos supramencionados 

são concorrentes, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a 

pretensão antecipatória. 2. Com tais considerações, percebe-se, que no 

caso vertente, é de rigor o indeferimento do pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela pleiteada, uma vez que ausentes os requisitos legais 

autorizadores para tanto, constantes do artigo 300 do CPC. Explico. 3. 

Compulsando os autos, verifico que o contexto e conjunto probatório 

apresentados nos autos não são suficientes para afastar, de plano, o 

requerido da administração da empresa, sobretudo por se tratar de medida 

drástica e diante da fragilidade das provas apresentadas até o momento, 

as quais não comprovam a alegada má administração por parte do 

requerido, tampouco sua “retirada” da empresa, conforme pretende fazer 

crer a requerente. 4. É importante salientar que eventual inviabilidade da 

sociedade não permite que se conceda razão a uma das partes em 

detrimento da outra, de forma liminar, para afastar qualquer delas da 

administração, implicando em assegurar que outro adotasse livremente a 

gestão, o que poderia ser mais ainda nocivo ao patrimônio da sociedade. 

5. Logo, se mostra prematuro o deferimento da tutela vindicada, porquanto 

se faz imprescindível que seja oportunizado o direito ao contraditório e a 

ampla defesa do requerido, de modo que, somente após regular instrução 

probatória é que será possível vislumbrar o direito da parte. 6. Desse 

modo, não estando devidamente preenchidos os requisitos legais, nos 

termos do artigo 300 do CPC, indefiro a tutela de urgência. 7. Por 

conseguinte, designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos 

do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 8. Cite-se e intime-se a requerida, com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 

334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 9. Deverá constar no mandado que, o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 10. Intimem-se, sendo o requerente na pessoa de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). 11. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 

06 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-64 AÇÃO DE EXIGIR CONTAS

Processo Número: 1005358-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALEXANDRE MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1005358-71.2018.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Primeiramente, recebo a complementação da inicial de ID 

18037936/18038523. 1.1. Por conseguinte, sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária ao requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 3º e 4º. 2. Cite-se o requerido para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar as contas ou contestar a ação (art. 550, 

CPC). 3. No mandado deverá constar que, caso o requerido não 

apresentar as contas nem negar a obrigação de prestá-las, será desde 

logo prolatada sentença, na forma dos arts. 355 e 550, § 4º, do CPC. 4. 

Caso sejam prestadas as contas, a parte requerente terá 15 (quinze) dias 

para se manifestar, prosseguindo-se o processo na forma do Capítulo X 

do Título I do Código Processual Civil. 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 30 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015399-63.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIRO FRANCISCO WALKER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR OAB - MT0017114A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO SILVA MENDES OAB - MT0014934A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1015399-63.2019.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Preliminarmente, recebo a complementação da inicial de ID 

27649669/27649679. 1.1. Todavia, verifico que o requerido não cumpriu 

integralmente a determinação de ID 27612081, no que tange ao item “4”. 

1.2. Assim sendo, determino seja o requerente novamente intimado, por 

meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos dos artigos 321 do CPC, emenda a inicial e traga aos autos 

informações que viabilizem a citação do requerido (art. 319, CPC), sob 

pena de indeferimento da exordial. 2. Por conseguinte, ante os 

documentos apresentados e considerando o valor atribuído à causa, 

defiro o parcelamento das custas processuais e taxa judiciária, cujo 

pagamento deverá ser realizado em 06 (seis) parcelas mensais e 

sucessivas, devendo a 1ª (primeira) ser paga até o dia 10/02/2020 e as 

demais até o dia 10 dos meses subsequentes, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito, cabendo a Sra. Gestora a fiscalização do 

recolhimento. 3. Deverá a Sra. Gestora encaminhar a presente decisão ao 

Departamento de Controle e Arrecadação para sejam tomadas as 

providências cabíveis, conforme dispõe o Ofício Circular nº 

04/2018/GAB/J-aux. 4. Comprovado o recolhimento da primeira parcela, 

bem como da determinação contida no item “1.2”, voltem os autos 

conclusos para apreciação do pedido de tutela de urgência. 5. Decorrido o 

prazo do item “1.2” e/ou “2”, sem manifestação do requerente, o que 

deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 6. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 6 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011539-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1011539-88.2018.8.11.0015 Vistos etc. 

Trata-se de “AÇÃO DESCONSTITUTIVA C/C PEDIDO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA”, ajuizada por JOÃO RODRIGUES DA SILVA 

em face de BANCO ITAU BMG CONSIGNADOS S/A, na qual o requerente 

pugna, em sede de tutela de urgência, seja determinado que o requerido 

suspenda os descontos realizados em sua aposentadoria, referentes aos 

contratos de nº 562827269 e 559223993, sob o argumento de que as 

assinaturas constantes nos aludidos contratos não são suas. Relata 

ainda, que nos contratos objurgados foi indicada a conta de nº 582368-2, 

agência nº 953-9, do banco requerido para recebimento dos valores 

contratados, no entanto, desconhece tal conta, pois recebe sua 

aposentadoria na conta nº 850426-1, agência nº 5577-8. No mérito, requer 

a declaração de inexistência das cobranças indevidas e declaração de 

nulidade dos contratos de empréstimo consignado, bem ainda para que 

seja o requerido condenado ao pagamento de dano material e moral. A 

inicial veio instruída com os documentos de ID 16794872/16794881. Em ID 

17608040, foi determinada a complementação da inicial, sobrevindo 

manifestação autoral em ID 18854123/18854458. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. 1. Preliminarmente, recebo a complementação da 

inicial de ID 18854123/18854458. 1.1. Por conseguinte, sem prejuízo de 

ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade judiciária ao requerente, vez que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§3º e 4º. 2. O artigo 300 do CPC 

estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo 

estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de urgência, não 

será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. 3. Tratando-se de lide que tem por base a negativa de relação 

contratual, mostra-se descabido exigir da parte autora prova sobre este 

aspecto, de modo que, a incumbência de comprovar a origem do débito e 

consequentemente seu inadimplemento, nestes casos, deve ser imputada 

à parte requerida, ensejando o reconhecimento da probabilidade do direito 

postulado. 3.1. Destarte, o perigo de dano este também perfaz 

sobejamente demonstrado, seja porque não há se olvidar que em casos 

desse jaez, a não suspensão da cobrança do débito em questão e a 

possível inclusão dos dados nos órgãos de proteção ao crédito pode 

gerar abalo ao crédito, exsurgindo na maioria das vezes prejuízos 

irreparáveis ou de difícil reparação, além dos reflexos negativos que 

poderão causar na honra da pessoa. 4. Ademais, importa evidenciar que 

ao caso em apreço é totalmente inexistente a possibilidade de 

irreversibilidade, uma vez que a presente medida é revestida de 

provisoriedade, a qual poderá ser revogada com o desaparecimento da 

sua causa ensejadora. 5. Desse modo, preenchidos os requisitos legais, 

nos termos do artigo 300, §2º, do CPC, defiro liminarmente a tutela de 

urgência, para determinar que a parte requerida se abstenha de efetuar a 

cobrança (desconto na aposentadoria do autor) no que tange aos 

contratos de nº 562827269 e 559223993, até ulterior deliberação, sob 

pena de aplicação de multa diária, em caso de descumprimento do 

presente decisum, que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil e quinhentos 

reais). 6. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do 

art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 7. Cite-se e intime-se a requerida, com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 

334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 7.1. Destarte, com fulcro no artigo 139, inciso 

VI, determino que a parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da realização da audiência de conciliação ou mediação, exiba 

em juízo cópia do contrato que originou o débito em discussão, sob pena 

de incidir na sanção do art. 400, inciso I, do mesmo diploma legal. 8. 

Deverá constar no mandado que, o não comparecimento injustificado de 

qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 9. Intimem-se, sendo o 

requerente, por meio da Defensoria Pública (art. 334, §3º, CPC). 10. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 5 de fevereiro 

de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1015560-73.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALERY MOURA ZUANAZZI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA LOUISA BORGMANN ZANELLATTO OAB - MT0020620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1015560-73.2019.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Sabe-se que a gratuidade da justiça é instituto 

destinado aos hipossuficientes que não possuem condições de litigar sem 

prejuízo do próprio sustento, caso tenham que recolher as custas 

processuais. 2. Ademais, inobstante as determinações elencadas no 

artigo 99 do CPC, a presunção instituída no referido artigo não é absoluta, 
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cabendo ao Magistrado aferir se os elementos existentes nos autos 

indicam a necessidade da concessão do benefício. 3. Pois bem. Inobstante 

a declaração de hipossuficiência e cópias da CTPS e Declaração de 

Imposto de Renda imbricadas pela requerente, verifico que, além possuir 

percentual considerável sobre o imóvel onde funciona a farmácia na qual 

atua como farmacêutica, o saldo em seu poder, não lhe permite ser 

considerada como pobre nos termos da Lei nº 1.060/50 e do artigo 98 e do 

CPC, sendo mais do que suficiente para que arque com as custas e 

despesas processuais. 4. Destarte, não estando evidenciado que, de fato, 

a requerente esteja atravessando situação apta a legitimar o benefício 

pretendido, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. 5. Assim sendo, 

intime-se a requerente, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das custas e taxas judiciais, 

sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do 

mérito, e por consequência, o cancelamento da distribuição, nos termos do 

artigo 290 e 485, I, do CPC. 6. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 7. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 4 de fevereiro de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011200-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO DA SILVA ROMAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ROMAO OAB - MT22001/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILVANO MIRANDA FONSECA (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1011200-66.2017.8.11.0015 Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

COBRANÇAS ajuizada por ANTONIO FRANCISCO DA SILVA em face de 

GILVANO MIRANDA FONSECA, visando a rescisão do contrato de 

empreitada firmado entre as partes, bem como a condenação do requerido 

ao pagamento de indenização por dano material. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Determinada a emenda da inicial em ID 

15070004 para comprovação de sua hipossuficiência financeira, o 

requerente quedou-se inerte, conforme certificado em ID 20965594. É O 

BREVE RELATO. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que a parte 

autora foi devidamente intimada, por meio de seu advogado constituído, a 

proceder a emenda da inicial, no entanto, não o fez. Nesse contexto, o 

artigo 290 do Código de Processo Civil, dispõe: “Art. 290. Será cancelada 

a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, 

não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 

(quinze) dias.” Destarte, o cancelamento da distribuição do presente 

processo é providência que se impõe. A respeito da questão, a 

jurisprudência é a seguinte: Ação de cobrança - Seguro obrigatório - 

DPVAT - Indeferimento da inicial, diante do não recolhimento das custas 

processuais - Preclusão a respeito da discussão acerca da concessão da 

justiça gratuita - Recurso não provido, com determinação de cancelamento 

da distribuição do processo. (TJ-SP 10071662820168260189 SP 

1007166-28.2016.8.26.0189, Relator: Silvia Rocha, Data de Julgamento: 

28/02/2018, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

28/02/2018). Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I, c/c 

artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, INDEFIRO 

A PETIÇÃO INICIAL e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

determinando o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do 

Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários 

advocatícios. P.R.I.C. Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Sinop/MT, 5 de fevereiro de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012349-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VOLMAR LODI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILO TENORIO BRAGA OAB - MT0014070A (ADVOGADO(A))

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES OAB - MT23126-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1012349-97.2017.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Com relação aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela requerida 

Domani Prime Distribuidora de Veículos Ltda., apontando a ocorrência de 

omissão e contradição na sentença proferida nos autos (ID. 28009425), 

decido. 2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, “cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição (I); suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento (II); corrigir erro material (III).” 3. No caso dos autos, a parte 

embargante diverge da sentença proferida nos autos indicando omissão 

quanto à tese de culpa exclusiva de terceiro, contradição no tocante ao 

deferimento de pedido diverso do pleiteado e omissão referente a 

devolução do valor atualizado do veículo, uma vez que não comprovada a 

quitação (ID. 28009425). 4. A parte embargada se manifestou acerca dos 

embargos de declaração, pugnando pelo não acolhimento (ID. 28475138). 

5. Pois bem. Analisando os autos, em que pese a argumentação da parte 

requerida, não vislumbro a ocorrência de quaisquer das hipóteses 

previstas no artigo art. 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil. 6. 

Com efeito, da análise dos embargos de declaração opostos não se 

verifica qualquer contradição e/ou omissão a ser sanada quanto aos 

pontos indicados pela parte ré, mas pretensão de reforma do julgado com 

base no inconformismo com a solução jurídica aplicada, o que não é 

possível nessa modalidade recursal. A propósito: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE 

LEGAL AUTORIZADORA DA PRETENSÃO RECURSAL. Não configuradas 

quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, 

inviabilizam-se os embargos de declaração, pois estes se constituem em 

recurso de rígidos contornos processuais, servindo apenas para 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão, ou corrigir 

erro material. Busca a parte embargante, em verdade, a rediscussão do 

julgado, sob o pretexto de que a decisão seria defeituosa, alegando 

matéria que sequer foi analisada ante o não-conhecimento da insurgência. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (TJRS – EDcl. n.º 

70082216573, 21ª Câmara Cível, Rel. Iris Helena Medeiros Nogueira, j. 

02.08.2019, p. 05.08.2019). 7. De fato, os pontos indicados pela parte ré 

foram objeto de análise na sentença, proferida em conformidade com a 

legislação vigente, sendo certo, ainda, que a quitação do veículo não se 

tratava de ponto controvertido nos autos. 8. Cabe ressaltar, por fim, que 

somente em situações dotadas de excepcionalidade é atribuído aos 

embargos de declaração o efeito modificativo ou infringente, o que não 

deve ocorrer no caso em tela, visto que, não concordando a parte 

embargante com a decisão/sentença, deve interpor o recurso adequado 

com o fim de reformá-la. 9. Ante o exposto, conheço dos embargos de 

declaração opostos pela parte ré em ID. 28009425 e, no mérito, nego-lhes 

provimento, mantendo a sentença conforme prolatada. 10. Intime. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 6 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1014709-34.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR ANA MATTIONI CAVALHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO OAB - MT0021159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEORINDA PLATEIRA SOUZA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014709-34.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

ALDAIR ANA MATTIONI CAVALHEIRO RÉU: NEORINDA PLATEIRA SOUZA 
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Vistos etc. 1. Cuida-se de “AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA CUMULADA COM COBRANÇA”, ajuizada por ALDAIR ANA 

MATTIONI CAVALHEIRO em desfavor de NEORINDA PRATEIRA SOUSA, 

pela concessão do despejo liminar, do imóvel localizado na Rua das 

Canelas, nº 551, Quadra 05, Lote 17, Bairro Jardim Jequitibás, Sinop-MT, 

objeto de contrato de locação residencial entabulado com a requerida em 

13 de maio de 2019, pelo valor do aluguel mensal na quantia de R$ 

1.000,00 (mil reais). 1.1. Discorre que a requerida está inadimplente com o 

pagamento dos alugueres a partir do mês de agosto de 2019, sendo que o 

débito dos locativos perfaz o montante de R$ 4.123,68 (quatro mil, cento e 

vinte e três reais e sessenta e oito centavos). 1.2. A inicial veio instruída 

com os documentos de ID. 26561252/26525438. É o breve relatório. 

Fundamento e decido: 2. Preliminarmente, defiro o pedido de prioridade de 

tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto no 

Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 

2.1. Sobre o despejo na modalidade perquirida pela parte autora, o art. 59, 

§1º, incisos IX da Lei nº 8.245/91, in verbis, assim determina: “Art. 59 (...) - 

§ 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, 

independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada 

a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que 

tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de 

aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato 

desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter 

sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, 

independentemente de motivo.”. 3. Desse modo, nas ações de despejo, 

com fundamento exclusivo na falta de pagamento de aluguel e acessórios 

da locação, poderá ser concedida liminar, para desocupação em quinze 

dias, inaudita altera pars, desde que: a) seja prestada caução no valor 

equivalente a três meses de aluguel; b) esteja contrato desprovido de 

qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou 

em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente 

de motivo. Aliás: “EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS – CONTRATO GARANTIDO POR 

FIANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR DE DESPEJO – 

ART. 59, §1º, INCISO IX C/C ART. 37, II, TODOS DA LEI Nº 8.245/91 – 

PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RECURSO DESPROVIDO.“ Para a 

concessão de liminar de despejo por falta de pagamento de aluguéis e 

acessórios, é estritamente necessário e indispensável que o locador 

comprove a existência de três requisitos: a falta de pagamento; a 

prestação de caução no valor equivalente a de três meses de aluguel e a 

ausência de qualquer garantia locatícia, nos termos do art. 59, §1º, IX, Lei 

nº 8.245/91” (AI 8456/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/08/2016, 

Publicado no DJE 09/08/2016). NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2017, 

Publicado no DJE 17/10/2017 – negrito acrescentado).”. 4. Desta forma 

ante a alegação de inadimplência da requerida, bem como presentes os 

demais requisitos legais autorizadores do despejo imediato da locatária, 

materializa-se o direito do locador em reaver o objeto da locação. 5. 

Todavia, para a concessão da medida vindicada, necessário que a 

requerente apresente caução idônea para a garantia do Juízo, no valor 

correspondente ao débito no valor equivalente a 03 (três) meses de 

aluguel, sob pena de revogação da medida. Nesse sentido é o 

posicionamento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

DESPEJO – LIMINAR DEFERIDA – DISPENSA DE GARANTIA EM RAZÃO DO 

DÉBITO SER SUPERIOR A CAUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 59, § 1º, 

LEI N. 8.245/91 – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – LIMINAR DE 

DESPEJO CONDICIONADA A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDONa Ação de Despejo por falta de pagamento de 

aluguel residencial, o próprio crédito locatício não substitui a caução 

legalmente exigida.”(N.U 1007357-07.2018.8.11.0000, AGRAVO DE 

INSTRUMENTO, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 28/08/2018) 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. LEI DO 

INQUILINATO. CONCESSÃO DE LIMINAR. DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO. CAUÇÃO. TRÊS MESES DE ALUGUEL. 1. O dissídio 

jurisprudencial não restou caracterizado na forma exigida pelos arts. 541, 

parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, pois não basta a 

mera transcrição de ementas ou de excertos do julgado alegadamente 

dissidente sem exposição das circunstâncias que identifiquem ou 

assemelhem os casos confrontados. 2. Nos termos do art. 59, § 1º, da Lei 

do Inquilinato, a prestação de caução equivalente a três meses de aluguel 

é condição legal para concessão de liminar em despejo por falta de 

pagamento de aluguel. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” 

(AgRg no AREsp 647.746/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 27/10/2015). 6. 

Desta feita, nos termos do artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91, 

DEFIRO A LIMINAR postulada, concedendo a locatária, o prazo de 15 

(quinze) dias para a desocupação do imóvel, sob pena de despejo 

compulsório, observada à faculdade prevista no § 3º do art. 59 da Lei n. 

8.245/1991, ficando ressalvado que o cumprimento da presente medida 

está condicionada a prestação de caução idônea (real ou fidejussória) 

para a garantia do Juízo, no valor equivalente a 03 (três) meses de 

aluguel, sob pena de revogação. 7. Após a efetivação da caução, 

expeça-se mandado de intimação para que a requerida desocupe o imóvel 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação compulsória. 

Devendo constar, ainda, no mandado a faculdade prevista no artigo 59, § 

3º da Lei 8.245/91. 8. Todavia, no ato da intimação deverá o Oficial de 

Justiça fazer auto de verificação circunstanciado do estado em que se 

encontra o imóvel. 9. Ultrapassado o prazo concedido, o mesmo Oficial de 

Justiça, deverá retornar ao imóvel para constatar se houve cumprimento 

da ordem, caso contrário, proceder-se-á a desocupação compulsória da 

requerida, lavrando o competente auto de desocupação e constatação do 

real estado do imóvel no momento da desocupação, posteriormente, 

entregando o bem em mãos do requerente. 10. Fica desde já deferido o 

reforço policial e arrombamento, caso seja necessário. 11. No mesmo ato 

da intimação, cite-se a parte requerida para apresentar a defesa, no prazo 

de 15 (quinze) dias, ou para no mesmo prazo purgar a mora, conforme 

disposto no artigo 62, inciso II, da Lei 8.245/91, fazendo-se constar do 

mandado as advertências legais. 12. Efetuada a purga da mora, fica 

desde já, autorizado o levantamento dos valores depositados, mediante 

alvará, de acordo com inciso IV, do art. 62, da Lei n. 8.245/91. 13. Sem 

prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

defiro os benefícios da gratuidade judiciária a requerente, vez que 

presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 14. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 16 de dezembro 

de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000567-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO GONCALVES NAZARENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000567-59.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: GERALDO GONCALVES NAZARENO REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. 1. Sabe-se que a gratuidade da 

justiça é instituto destinado aos hipossuficientes que não possuem 

condições de litigar sem prejuízo do próprio sustento, caso tenham que 

recolher as custas processuais. 2. Ademais, inobstante as determinações 

elencadas no artigo 99 do CPC, a presunção instituída no referido artigo 

não é absoluta, cabendo ao magistrado aferir se os elementos existentes 

nos autos indicam a necessidade da concessão do benefício. 3. Pois bem. 

Em que pese a assertiva autoral e a declaração de hipossuficiência 

acostada aos autos, verifica-se que o autor foi devidamente intimado para 

que comprovasse a sua incapacidade econômica para arcar com as 

custas e taxas judiciais, ID. 20403690, contudo, quedou-se inerte, ID. 

26127898. 4. Destarte, não estando evidenciado que o autor esteja 

atravessando situação apta a legitimar o benefício pretendido, indefiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita. 5. Assim sendo, intime-se o autor, 

por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda ao recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito, e por 

consequência, o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 e 

485, I, do CPC. 6. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que 
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deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 7. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1013403-30.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VECELLI PARTICIPACOES S/A (EMBARGANTE)

ROGERIO ANTONIO BERTICELLI (EMBARGANTE)

EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO (EMBARGANTE)

ERNANE FABIO KLEIN (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT17046-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALLACE FRANCISCO PEREIRA GREATTI (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1013403-30.2019.8.11.0015 

EMBARGANTE: VECELLI PARTICIPACOES S/A, EDIMAR JOSE 

VENDRUSCOLO, ROGERIO ANTONIO BERTICELLI, ERNANE FABIO KLEIN 

EMBARGADO: WALLACE FRANCISCO PEREIRA GREATTI Vistos etc. 1. 

Sabe-se que a gratuidade da justiça é instituto destinado aos 

hipossuficientes que não possuem condições de litigar sem prejuízo do 

próprio sustento, caso tenham que recolher as custas processuais. 2. 

Ademais, inobstante as determinações elencadas no artigo 99 do CPC, a 

presunção instituída no referido artigo não é absoluta, cabendo ao 

magistrado aferir se os elementos existentes nos autos indicam a 

necessidade da concessão do benefício. 3. Pois bem. Em que pese a 

assertiva dos embargantes, os prints do sistema PJE, para demonstrar a 

existência de diversas ações, bem como dos extratos do SERASA e SPC, 

e os extratos bancários, verifico que os referidos documentos são 

insuficientes para comprovar a situação econômica. 4. Isso porque, os 

embargantes não trouxeram aos autos elementos que configurassem as 

dificuldades financeiras por que passam, a ponto de impedirem que 

efetuem o pagamento das custas processuais, tais como as últimas 

declarações de imposto de renda, comprovantes de rendimentos, débitos 

perante o fisco, ou outros que denotem que seu rendimento esteja 

comprometido com despesas que a impossibilite de suportar o pagamento 

das despesas judiciais. 5. Deste modo, não estando evidenciado que os 

embargantes estejam atravessando situação apta a legitimar o benefício 

pretendido, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita. 6. Assim 

sendo, intimem-se os embargantes, por meio de seu advogado, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, procedam ao recolhimento das custas 

judiciais, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito sem 

resolução do mérito, e por consequência, o cancelamento da distribuição, 

nos termos do artigo 290 e 485, I, do CPC. 7. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. 8. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 18 de dezembro de 2019. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1012010-70.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA TRIUNFO S/A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BENATO OAB - PR46353 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARAVAI MADEIRAS LTDA - EPP (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1012010-70.2019.8.11.0015 

EMBARGANTE: CONSTRUTORA TRIUNFO S/A EMBARGADO: MARAVAI 

MADEIRAS LTDA - EPP Vistos etc. 1. Sabe-se que a gratuidade da justiça 

é instituto destinado aos hipossuficientes que não possuem condições de 

litigar sem prejuízo do próprio sustento, caso tenham que recolher as 

custas processuais. 2. Ademais, inobstante as determinações elencadas 

no artigo 99 do CPC, a presunção instituída no referido artigo não é 

absoluta, cabendo ao magistrado aferir se os elementos existentes nos 

autos indicam a necessidade da concessão do benefício. 3. Pois bem. Em 

que pese a assertiva da embargante e os extratos bancários, verifico que 

os referidos documentos são insuficientes para comprovar a situação 

econômica. 4. Isso porque, a embargante não trouxe aos autos elementos 

que configurassem as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de 

impedir que efetuar o pagamento das custas processuais, tais como as 

últimas declarações de imposto de renda, comprovantes de rendimentos, 

inscrições junto aos órgãos de restrição ao crédito, débitos perante o 

fisco, ou outros que denotem que seu rendimento esteja comprometido 

com despesas que a impossibilite de suportar o pagamento das despesas 

judiciais. 5. Deste modo, não estando evidenciado que a embargante 

esteja atravessando situação apta a legitimar o benefício pretendido, 

indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita. 6. Assim sendo, 

intime-se a embargante, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das custas judiciais, sob pena 

de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito, e 

por consequência, o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 

290 e 485, I, do CPC. 7. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o 

que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 8. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008662-44.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SORAIA REGINA BRESCOVIT VENDRUSCOLO (EMBARGANTE)

EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO (EMBARGANTE)

FELIPE BRESCOVIT BERTICELLI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT17046-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO MAGALHAES FERRARI OAB - MT13985/B-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008662-44.2019.8.11.0015 

EMBARGANTE: FELIPE BRESCOVIT BERTICELLI, EDIMAR JOSE 

VENDRUSCOLO, SORAIA REGINA BRESCOVIT VENDRUSCOLO 

EMBARGADO: LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP Vistos etc. 1. 

Sabe-se que a gratuidade da justiça é instituto destinado aos 

hipossuficientes que não possuem condições de litigar sem prejuízo do 

próprio sustento, caso tenham que recolher as custas processuais. 2. 

Ademais, inobstante as determinações elencadas no artigo 99 do CPC, a 

presunção instituída no referido artigo não é absoluta, cabendo ao 

magistrado aferir se os elementos existentes nos autos indicam a 

necessidade da concessão do benefício. 3. Pois bem. Em que pese a 

assertiva dos embargantes, os prints do sistema PJE, para demonstrar a 

existência de diversas ações, bem como dos extratos do SERASA e SPC, 

verifico que os referidos documentos são insuficientes para comprovar a 

situação econômica. 4. Isso porque, os embargantes não trouxeram aos 

autos elementos que configurassem as dificuldades financeiras por que 

passam, a ponto de impedir que efetuem o pagamento das custas 

processuais, tais como as últimas declarações de imposto de renda, 

extratos bancários, comprovantes de rendimentos, ou outros que denotem 

que seus rendimentos estejam comprometidos com despesas que os 

impossibilitem de suportar o pagamento das despesas judiciais. 5. Deste 

modo, não estando evidenciado que os embargantes estejam 

atravessando situação apta a legitimar o benefício pretendido, indefiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita. 6. Assim sendo, intimem-se os 

embargantes, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, procedam ao recolhimento das custas judiciais, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito, e por 

consequência, o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 e 

485, I, do CPC. 7. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que 

deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 8. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014230-41.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CECILIA VEIGA RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA OAB - MT8376-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOLMIR PREZOTTO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014230-41.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

ELIANE CECILIA VEIGA RIBEIRO DA SILVA RÉU: VOLMIR PREZOTTO 

Vistos etc. Considerando que o processo nº 1001620-65.2019.8.11.0007, 

que tramita pela 6ª Vara de Alta Floresta foi distribuído antes deste, 

forçoso se faz a reunião dos autos, em razão da conexão existente entre 

as ações, uma vez que a referida ação possui como objeto a camionete 

MMC/L200 TRITON 3.2 D – FAB/MOD 2013/2013 – COR PRATA - PLACA 

OBK 2543 - RENAVAM 525539964 – CHASSI 93XJNKB8TDCD66568, a 

qual também é objeto dos presentes autos. De acordo com o art. 58 do 

novo CPC, “a reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo 

prevento, onde serão decididas simultaneamente”, fixando a prevenção o 

primeiro processo registrado ou distribuído, art. 59 do referido diploma. 

Pelo exposto, declino da competência em favor da 6ª Vara de Alta 

Floresta, para onde a presente ação deve ser remetida e apensada ao 

processo nº 1001620-65.2019.8.11.0007. Proceda-se as baixas de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. CLEBER LUIS 

ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014551-76.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCHI & LERNER BIANCHI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO HERBERT OAB - MT26439/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014551-76.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: BIANCHI & LERNER BIANCHI LTDA - ME REQUERIDO: OI S/A 

Vistos etc. Em se tratando de pessoa jurídica, não basta apenas a 

declaração de pobreza ou de prejuízo da empresa, é necessária a 

comprovação do estado financeiro da empresa a permitir ao Magistrado 

visualizar risco as suas atividades, caso tenha de arcar com as custas 

processuais e honorários advocatícios. Neste sentido: “Agravo de 

instrumento. Justiça Gratuita. Indeferimento em 1º grau. Correção da 

medida. Pedido formulado por pessoa jurídica que deve ser instruído com 

provas cabais de que não possui condições econômicas de suportar os 

encargos do processo. Documentos acostados aos autos que não são 

suficientes para demonstrar a hipossuficiência da pessoa jurídica. 

Benefício indeferido. Decisão mantida. Recurso improvido”. (Processo AI 

20943609720178260000 SP 2094360-97.2017.8.26.0000, Orgão Julgador 

32ª Câmara de Direito Privado, Publicação 09/06/2017, Julgamento 8 de 

Junho de 2017, Relator Ruy Coppola) Pelo exposto, determino a intimação 

da empresa requerente para que no prazo de 15 dias comprove, 

objetivamente, sua incapacidade econômica para arcar com as custas 

processuais. Havendo ou não manifestação, cls. para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. CLEBER LUIS 

ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1015174-43.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JHYONATHAN NUNES DE SOUZA DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO OAB - MT0014284A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO (EMBARGADO)

CARLOS DOMINGOS BAU (EMBARGADO)

TERCIO VICENTE MATOS MARONEZZI (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015174-43.2019.8.11.0015 

EMBARGANTE: JHYONATHAN NUNES DE SOUZA DA SILVA 

EMBARGADO: TERCIO VICENTE MATOS MARONEZZI, CARLOS 

DOMINGOS BAU, EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO Vistos etc. Compulsando 

os autos, verifico que o embargante atribuiu à causa o valor de R$ 980,00, 

no entanto, o laudo de avaliação ID 27294942 demonstra que o veículo 

objeto da presente ação possui valor de mercado de R$ 142.915,41, razão 

pela qual, com fundamento no art. 292, § 3º do CPC, fixo de ofício o valor 

da causa em R$ 142.915,41. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

VALOR DA CAUSA – EMBARGOS DE TERCEIRO - O valor da causa, nos 

embargos de terceiro, deve corresponder ao valor do objeto em 

discussão, não podendo, porém, ser superior ao valor do débito atualizado 

- Precedente do STJ – Decisão reformada. Recurso provido. (TJ-SP - AI: 

21130337020198260000 SP 2113033-70.2019.8.26.0000, Relator: Marino 

Neto, Data de Julgamento: 03/10/2019, 11ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 07/10/2019) Por fim, em consulta aos sistemas de 

informação disponíveis ao Poder Judiciário, verifico que o requerente é 

proprietário de 15 veículos, dentre eles várias camionetes de luxo e até 

mesmo uma moto esportiva, razão pela qual, sem delongas, indefiro o 

pedido de justiça gratuita, eis que esta tem a finalidade de possibilitar o 

acesso dos mais necessitados ao Poder Judiciário, o que nem de longe é 

o caso do embargante, o qual pode trocar qualquer um dos seus veículos 

de luxo por um mais modesto, e com a diferença arcar com as despesas 

processuais, como bem frisado pela Excelentíssima Desembargadora 

Maria Helena Gargaglione Póvoas em seu voto proferido no agravo de 

instrumento nº 5964/2012, verbis: “Ora, sendo o Agravante empresário do 

ramo auto peças e de transportes, é detentor de bens como visto, pode, 

em caso de necessidade, alienar alguns deles, para fazer frente às 

despesas urgentes, tal qual ocorre comumente na vida de qualquer 

pessoa”. Deixo consignado que requerimentos de justiça gratuita ardilosos 

e eivados de má fé não serão tolerados por este Magistrado, que 

dependendo da circunstância condenará a parte ao décuplo do valor das 

custas processuais a título de multa, art. 100, parágrafo único do CPC. Por 

todo o exposto, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita e 

determino ao requerente que proceda ao pagamento das custas 

processuais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito, art. 290 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 18 

de dezembro de 2019. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE 

DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008105-57.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MAIA DE MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA (REU)

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REU)

 

Intimar a advogada do autor de que fora designado o dia 25/3/2020, às 

15:30 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1008105-57.2019.8.11.0015 AUTOR(A): ALEXANDRE MAIA DE MIRANDA 

RÉU: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, YAMAHA 

MOTOR DO BRASIL LTDA Certifico que, em cumprimento a determinação 

sob ID-20763153, designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o 

dia 25 de março de 2020, às 15:30hs, conforme autorizado pelo art. 203, § 

4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 – VI da CNGC-MT e item 

9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será 

expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3º ( A 

intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008105-57.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MAIA DE MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA (REU)

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008105-57.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

ALEXANDRE MAIA DE MIRANDA RÉU: YAMAHA ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA, YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA Vistos etc. 1. 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (ID. 27507372). 2. Ante o 

exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 3. Custas, 

pelo autor, (CPC, art. 90), ficando sua cobrança condicionada ao disposto 

no artigo 98, § 3° do CPC. 4. Sem condenação em honorários advocatícios. 
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5. P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Sinop/MT, 18 de dezembro de 2019. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014636-62.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI WOLF SIMSEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014636-62.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

NELCI WOLF SIMSEN RÉU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. Em consulta 

aos Sistemas disponíveis ao Judiciário, verifico que o endereço residencial 

indicado pela autora é diverso daquele constante nos dados cadastrais 

junto à Receita Federal. 2. Além disso, constato que na declaração de 

residência carreada em ID 26487940 não há qualquer justificativa quanto 

ao motivo de seu domicílio no endereço de Vanderli Simsen Soares. 3. 

Assim sendo, no que tange a comprovação do endereço, entendo 

necessária sua demonstração não só para fins de fixação da 

competência como também amparar a verossimilhança de suas alegações, 

sobretudo considerando a proliferação de demandas como esta, motivo 

pelo qual, determino a intimação da requerente, por meio de seu advogado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando aos 

autos comprovante de endereço em seu nome nesta urbe ou outro 

documento apto a comprovar sua residência, sob pena de indeferimento 

da inicial, sem prejuízo de aplicação de eventual sanção legal. 4. Decorrido 

o prazo supra, com ou sem manifestação da parte, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 

16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014779-51.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARIA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014779-51.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

TEREZINHA MARIA DE ALMEIDA RÉU: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. 1. 

Em consulta aos Sistemas disponíveis ao Judiciário, verifico que o 

endereço residencial indicado pela autora é diverso daquele constante 

nos dados cadastrais junto à Receita Federal. 2. Além disso, constato que 

na declaração de residência carreada em ID 26644364 não há qualquer 

justificativa quanto ao motivo de seu domicílio no endereço de Antonio 

Jose de Almeida. 3. Assim sendo, no que tange a comprovação do 

endereço, entendo necessária sua demonstração não só para fins de 

fixação da competência como também amparar a verossimilhança de suas 

alegações, sobretudo considerando a proliferação de demandas como 

esta, motivo pelo qual, determino a intimação da requerente, por meio de 

seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

juntando aos autos comprovante de endereço em seu nome nesta urbe ou 

outro documento apto a comprovar sua residência, sob pena de 

indeferimento da inicial, sem prejuízo de aplicação de eventual sanção 

legal. 4. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação da parte, o 

que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 5. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014938-91.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA PERES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014938-91.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARIA LUCIA PERES RÉU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. 1. 

Compulsando os autos, verifico que a autora reside na Comarca de 

Guarantã do Norte – MT, conforme comprovante de endereço de ID. 

26832828. 2. Deste modo, determino a intimação da autora, por meio de 

seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

juntando aos autos comprovante de endereço em seu nome nesta urbe ou 

outro documento apto a comprovar sua residência, sob pena de 

indeferimento da inicial, sem prejuízo de aplicação de eventual sanção 

legal. 3. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação da parte, o 

que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 4. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008428-62.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GEOFFREY CECIL GOLDKORN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELENA DE JESUS RATAO MARQUES OAB - SP116142 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TICIANA MARIA COELHO MACIEL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008428-62.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

GEOFFREY CECIL GOLDKORN RÉU: TICIANA MARIA COELHO MACIEL 

Vistos etc. 1. Renove-se a intimação da parte autora, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de cinco dias, cumpra a decisão de ID. 

22236872, sob pena de indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. 

Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos. 3. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001706-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN ROBERTO FRANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPACO VIP CENTRO ESPECIALIZADO EM TERAPIAS ESTETICAS LTDA - 

ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001706-46.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: IVAN ROBERTO FRANCIO REQUERIDO: ESPACO VIP 

CENTRO ESPECIALIZADO EM TERAPIAS ESTETICAS LTDA - ME Vistos etc. 

1. Intime-se a parte autora, por meio de sua advogada, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando aos autos documentos que 

comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita (declaração de 

imposto de renda, extrato bancário, CTPS, etc...), sob de indeferimento da 

gratuidade de justiça. 2. Decorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 3. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014488-51.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A. ROSSETTO & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS ENRIQUE FOLLMANN OAB - MT25606/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HABIL CONSTRUTORA LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014488-51.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

A. ROSSETTO & CIA LTDA - ME RÉU: HABIL CONSTRUTORA LTDA - ME 

Vistos etc. 1. Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, nos termos do artigo 

321 do CPC, comprovando possuir legitimidade para figurar no polo ativo 
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da presente ação, tendo em vista que os cheques que instruíram a ação 

monitória constam como credora Ana Maria Rossetto Follmann, ID. 

26366497, e Clínica São Camilo, ID. 26366501, sob pena de indeferimento 

da exordial. 2. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação da 

parte, o que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 3. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 18 de dezembro de 2019. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015371-95.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FINAZZI LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PEREIRA CUNHA DUTRA MONTEIRO OAB - MG130753 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015371-95.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

ANDRE FINAZZI LUZ RÉU: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. 1. Intime-se 

o autor, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, esclareça se a Srª. Luciane Irene de Moraes e a menor M. E. F. D. M. 

L., figuram no polo ativo da presente ação, procedendo a sua respectiva 

qualificação (art. 319, II, do CPC), sob pena da ação prosseguir somente 

com relação ao autor André. 2. No mesmo prazo, deverá o autor, retificar 

o endereçamento da ação, (art. 319, I, do CPC), bem como juntar aos 

autos documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita (declaração de imposto de renda, extrato bancário, CTPS, etc...), 

sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. 3. Decorrido o prazo 

supra, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os 

autos conclusos. 4. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 18 de dezembro de 

2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012975-48.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SISAN ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DA SILVA ALVES OAB - MT19155-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA FERNANDA RAMOS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1012975-48.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

SISAN ENGENHARIA LTDA RÉU: JESSICA FERNANDA RAMOS Vistos etc. 

Em se tratando de pessoa jurídica, não basta apenas a declaração de 

pobreza ou de prejuízo da empresa, é necessária a comprovação do 

estado financeiro da empresa a permitir ao Magistrado visualizar risco as 

suas atividades, caso tenha de arcar com as custas processuais e 

honorários advocatícios. Neste sentido: “Agravo de instrumento. Justiça 

Gratuita. Indeferimento em 1º grau. Correção da medida. Pedido formulado 

por pessoa jurídica que deve ser instruído com provas cabais de que não 

possui condições econômicas de suportar os encargos do processo. 

Documentos acostados aos autos que não são suficientes para 

demonstrar a hipossuficiência da pessoa jurídica. Benefício indeferido. 

Dec isão  man t ida .  Recu rso  improv ido ” .  (P rocesso  A I 

20943609720178260000 SP 2094360-97.2017.8.26.0000, Orgão Julgador 

32ª Câmara de Direito Privado, Publicação 09/06/2017, Julgamento 8 de 

Junho de 2017, Relator Ruy Coppola) No caso em tela, depreende-se do 

sistema INFOSEG que a requerente SISAN Engenharia Ltda possui capital 

social de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), além de ter 

quase 50 funcionários ativos devidamente registrados perante o sistema 

CAGED, o que destoa da sua afirmação de que é incapaz de arcar com as 

custas do presente processo, que sequer alcançariam a cifra de mil reais. 

Ademais, muito embora os documentos ID 26522460/26522468 

demonstrem a existência de diversos pequenos débitos fiscais em nome 

da requerente, a verdade é que tais débitos, por si só, não demonstram a 

sua incapacidade de pagar as custas do presente processo, até porque, 

em sendo verdade tal afirmação, certamente ela estaria em recuperação 

judicial ou até mesmo em estado de falência. Por fim, saliento que a 

afirmação de hipossuficiência da pessoa jurídica é maculada quando o 

seu sócio Marcos possui um veículo superesportivo de luxo, Porsche 911 

Carrera, ano 2018, avaliado em mais de meio milhão de reais, o que não 

condiz com a alegada dificuldade financeira da sua empresa de arcar com 

custas processuais de menos de mil reais. Alfim, observo que a empresa 

requerente não se dignou instruir o pedido de gratuidade com seus 

extratos bancários dos últimos meses, não demonstrando de forma 

inequívoca a sua dificuldade em arcar com as custas do processo. Neste 

sentido: AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA 

JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA- BENEFÍCIO 

INDEFERIDO AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. 

PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA- BENEFÍCIO 

INDEFERIDO AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. 

PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA- BENEFÍCIO 

INDEFERIDO AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. 

PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA-- BENEFÍCIO 

INDEFERIDO - Se a pessoa jurídica não comprova, de forma inequívoca, a 

alegada insuficiência de recursos financeiros, há de ser indeferido o 

benefício pleiteado. (TJ-MG - AGT: 10024122032055002 MG, Relator: 

Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 02/04/2013, Câmaras Cíveis / 9ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2013) Pelo exposto, indefiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita e determino à requerente que 

proceda ao pagamento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito, art. 290 do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. CLEBER LUIS ZEFERINO 

DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013514-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FIGUEIREDO 90971833168 (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1013514-82.2017.8.11.0015 AUTOR(A): 

CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA RÉU: EDSON FIGUEIREDO Vistos 

etc. 1. Inicialmente, não havendo embargos monitórios nem pagamento da 

dívida, conforme certidão de ID. 19777005 constituo de pleno direito título 

executivo judicial em favor da parte autora. 2. Por conseguinte, 

CONVERTO o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do artigo 

701, § 2º, do Código de Processo Civil, devendo proceder-se às 

retificações necessárias. 2.1. Condeno a parte requerida ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito. 3. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se e, em seguida, intime-se a parte exequente, por meio de seu 

advogado, para apresentar cálculo atualizado do débito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento dos autos. 4. Na sequência, 

intime-se a parte executada para pagar a importância devida, no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do artigo 523, “caput”, do Código de 

Processo Civil. Fica advertida a parte executada que o não pagamento, no 

prazo legal, ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento) sobre 

o débito e, ainda, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) 

também sobre o débito, em conformidade com o art. 523, § 1º, do Código 

de Processo Civil. 5. Decorrido o prazo sem cumprimento, o que deverá 

ser certificado, expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos 

bens quantos bastem para pagamento do débito atualizado, nos termos do 

art. 523, § 3º, do Código de Processo Civil. 5.1. Atente-se ao disposto no 

art. 525, caput”, do Código de Processo Civil. 6. Com a juntada do 

mandado de penhora e avaliação, intime-se a parte exequente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, sob pena de 

arquivamento. 7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004486-56.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE ARAUJO FERREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1004486-56.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: 

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EXECUTADO: LUIS 

FELIPE ARAUJO FERREIRA Vistos etc. 1. HOMOLOGO, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o ACORDO formulado nos autos, ID. 

21708574. 2. Por conseguinte, nos termos do artigo 922 do Código de 

Processo Civil, SUSPENDO o feito até o cumprimento integral da obrigação 

e, considerando o prazo final estipulado para o cumprimento (10/03/2023), 

com fulcro no artigo 1.266 da CNGC/MT, interpretado extensivamente, 

determino o arquivamento provisório dos autos, até ulterior manifestação 

da parte interessada. 3. Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, 

por meio de seu advogado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se nos autos, formulando os requerimentos que entender 

cabíveis, consignando que a inércia ensejará na presunção do 

cumprimento integral da obrigação e, consequente extinção do feito pelo 

pagamento (CPC, art. 924, II). 4. Proceda-se a baixa no relatório estatístico 

das atividade forenses, mantendo em aberto na Distribuição. 5. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 13 de dezembro de 2019. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1010821-57.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO ESPIRITA LAR MARIA DE LOURDES (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVES VANDERLEI EICKHOFF OAB - MT12125/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1010821-57.2019.8.11.0015 

EMBARGANTE: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 

EMBARGADO: ASSOCIACAO ESPIRITA LAR MARIA DE LOURDES Vistos 

etc. 1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, indicando-as com 

objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013842-41.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR47599 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINA PAIVA DE ANDRADE DALLA COSTA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1013842-41.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA RÉU: DIVINA PAIVA DE ANDRADE DALLA 

COSTA Vistos etc. 1. Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das 

custas e taxas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do artigo 290 do CPC. 2. Decorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 3. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 10 de janeiro de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1014559-53.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. J. ALVES OXIGENIO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA OAB - MT0017329A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014559-53.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

A. D. J. ALVES OXIGENIO LTDA - EPP RÉU: JS DISTRIBUIDORA DE PECAS 

S/A Vistos etc. 1. Em se tratando de pessoa jurídica, não basta apenas a 

declaração de pobreza ou de prejuízo da empresa, é necessária a 

comprovação do estado financeiro da empresa a permitir ao Magistrado 

visualizar risco as suas atividades, caso tenha de arcar com as custas 

processuais e honorários advocatícios. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO REVOCATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - JUSTIÇA 

GRATUITA CONCEDIDA EM FAVOR DA AUTORA - PESSOA JURÍDICA - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - 

BENEFÍCIO REVOGADO - RECURSO PROVIDO –“Incumbe à autora 

requerente, pessoa jurídica, a comprovação dos requisitos necessários à 

obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita. A demonstração 

da necessidade deve se dar por meio de elementos contábeis adequados 

que evidenciem a escassez de recursos a ponto de inviabilizar a parte de 

demandar em juízo, por impossibilidade de atender às despesas judiciais, 

máxime se em anterior agravo (RAI 112862/2013) a condição de 

hipossuficiência da empresa foi afastada e revogado o benefício da 

gratuidade da justiça.”(AI 149179/2014, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/01/2015, Publicado no 

DJE 02/02/2015) “AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

EMBARGOS DO DEVEDOR - PESSOA JURÍDICA - PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA INDEFERIDO - NECESSIDADE DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO 

DA CARÊNCIA ECONÔMICA E FINANCEIRA - NÃO COMPROVADA - 

DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.Para a concessão do 

benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, necessária a efetiva 

comprovação da hipossuficiência econômica e financeira da empresa 

interessada.”(AgR 147009/2014, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/11/2014, Publicado no DJE 

01/12/2014) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - 

BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA – ALEGAÇÃO 

DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INDEFERIMENTO – RECURSO 

DESPROVIDO. A simples declaração da pessoa jurídica de que passa por 

dificuldades financeiras, não autoriza a concessão do benefício da justiça 

gratuita, devendo comprovar que não poderá suportar as despesas, sem 

comprometer o exercício de suas atividades profissionais.”(AI 

50123/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 07/10/2014, Publicado no DJE 13/10/2014) 2. Pelo exposto, 

determino a intimação da pessoa jurídica/requerente para que no prazo de 

15 dias comprove, objetivamente, sua incapacidade econômica para arcar 

com as custas processuais, sob pena de indeferimento do benefício, uma 

vez que inexiste nos autos elementos suficiente permitam o deferimento, 

ou requeira o parcelamento das custas. 3. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem manifestação da parte, o que deverá ser certificado, voltem os 

autos conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se. Expedindo o necessário. 

Sinop/MT, 10 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015129-39.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERSON ZUBLER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015129-39.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A REQUERIDO: CLEVERSON ZUBLER 

Vistos etc. 1. Cumpra-se a decisão proferida pelo M.M Juiz Plantonista 

abaixo transcrita: “I – Em que pese a arguição do requerido, constata-se 

que a decisão liminar deu ele por constituído em mora em decorrência do 

protesto regularmente demonstrado nos autos, não se sustentando a 

alegação de ausência de pressuposto processual. É o entendimento 

consolidado no Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E 

APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. SÚMULA Nº 83/STJ. 
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1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, nos contratos de 

alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora 

do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela 

notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva 

entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor. 2. É dever do 

agravante impugnar, especificamente, todos os fundamentos da decisão 

agravada, mormente quanto à aplicação do óbice da Súmula nº 83/STJ, 

demonstrando que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte, com 

a indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos 

referidos na decisão agravada, de modo a justificar o cabimento do 

recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo. 3. 

Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 529.844/RS, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

23/10/2014, DJe 30/10/2014). II – Com relação ao pagamento efetuado, 

observa-se que a cédula de crédito bancário que lastreia a busca e 

apreensão está em vias de quitação, pois a última das 36 parcelas 

acordadas venceu em 28.10.19. Nesse particular, há aparente equívoco 

na inicial, pois aponta como inadimplida a parcela de n. 34, indicando como 

valor total da dívida o montante de R$ 8.519,40 (oito mil, quinhentos e 

dezenove reais e quarenta centavos), que seria correspondente às 

parcelas n. 34 e 35, estabelecido que a última parcela teria sido quitada. III 

– Em vista dessas particularidades, e considerando que o requerido 

efetuou o pagamento do débito indicado pela instituição requerente, 

entendo que é caso de SUSPENSÃO do cumprimento da medida liminar, 

até que seja verificada e efetiva existência de débito remanescente. IV – 

Recolha-se imediatamente o mandado de busca e apreensão expedido, 

pois não há notícia de que tenha sido cumprido. V – Intime-se a requerente 

para indicar a conta bancária para recebimento do montante depositado e 

requerer o que de direito. VI – Intime-se o requerido. Sinop/MT, 21 de 

dezembro de 2019, às 13h30min. JACOB SAUER, Juiz de Direito 

plantonista." 2. Intime-se. Sinop/MT, 8 de janeiro de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 249343 Nr: 17886-62.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGARBI & SGARBI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAINE GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODALGIR SGARBI JUNIOR - 

OAB:11130/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FERNANDA 

TRINDADE SANTOS, para devolução dos autos nº 

17886-62.2015.811.0015, Protocolo 249343, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265145 Nr: 6596-16.2016.811.0015

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENSAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

VIDROS TEMPERADOS LTDA - ME, SECURITIZADORA LIDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Núcleo 

de Sinop/MT - OAB:, MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES - 

OAB:15.677-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TERESINHA 

APARECIDA BRAGA MENEZES, para devolução dos autos nº 

6596-16.2016.811.0015, Protocolo 265145, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003076-31.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DU PONT DO BRASIL S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS COELHO DA SILVA OAB - MT5706-O (ADVOGADO(A))

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059-O (ADVOGADO(A))

RUBIANE KELI MASSONI OAB - MT12419/O-O (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074-O (ADVOGADO(A))

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDER POZZOBON (EXECUTADO)

JURACI MASIERO POZZOBON (EXECUTADO)

WILSON ROQUE POZZOBON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA APARECIDA KMITA OAB - MT26700/O (ADVOGADO(A))

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A 

(ADVOGADO(A))

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT20974-O (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA OAB - MT21127/B 

(ADVOGADO(A))

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS 1003076-31.2016.8.11.0015 - INTIMO AS PARTES DO R. 

DESPACHO A SEGUIR TRANSCRITO: "Verifico que no acordo firmado 

entre as partes não consta o destino a ser dado ao montante depositado 

em juízo, como também não há anuência da exequente para que tal valor 

seja levantado pelos seus advogados. Assim, concedo o prazo de dez 

dias para que as partes manifestarem expressamente sobre o destino do 

aludido valor e para que os advogados da exequente apresentem 

procuração com poderes para receber ou informem a conta bancária da 

exequente para que se processe o levantamento."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002612-07.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. M. (AUTOR(A))

EDRISON FERREIRA MIRANDA (AUTOR(A))

MARCIA NASCIMENTO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RICARDO BOSSA OAB - MT0016232A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Autos - 1002612-07.2016.8.11.0015 - Nos termos da legislação vigente e 

do provimento 56/2007-CGJ intimo as PARTES para em cinco dias 

manifestarem, face ao retorno dos autos do Tribunal de Justiça.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000964-50.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BENILDE FAUSTINO DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1000964-50.2020.8.11.0015. Verifico que a 

parte requerente pugna pela concessão da gratuidade da justiça, 
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benefício este que é destinado aos hipossuficientes, que não têm 

condições de pagar as custas do processo sem comprometer o seu 

sustento. Assim, ante a ausência de elementos que autorizem o 

acolhimento do pedido e em conformidade com o disposto no artigo 99, 

§2º, do CPC/2015, deve a parte requerente comprovar que não possui 

condições de efetuar o pagamento das custas/despesas processuais 

sem prejuízo do próprio sustento. Nesse sentido: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte". (AI 49835/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, 

Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL – 

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA 

– MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS 

DESPROVIDOS. 1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles 

que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam 

da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. 

Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo 

elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se a parte requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a 

hipossuficiência, apresentando aos autos o comprovante de rendimentos, 

sob pena de indeferimento da gratuidade. Intime-se. AB

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000682-12.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER JOSE SEVERINO DUTRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1000682-12.2020.8.11.0015 Compulsando os 

autos, verifica-se que o aviso de recebimento da notificação Id. 28608054 

e 28608056 retornou com motivo (ausente) e (mudou-se). Dessa forma, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

providencie notificação válida da parte requerida ou o protesto do título, a 

fim de comprovar a mora, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 

911/69, sob pena de indeferimento da inicial. A propósito: “AGRAVO 

REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRATICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE 

VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO INEFICAZ – MORA NÃO CARACTERIZADA – 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 20, §4º DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE 

RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A constituição do 

devedor em mora é pressuposto essencial à ação de busca e apreensão, 

a inexistência de sua notificação ou a realização de protesto com 

notificação por edital, sem que sejam esgotados outros meios pessoais de 

ciência ao devedor, não perfectibiliza a mora deste. Nas causas que não 

houver condenação, os honorários serão fixados mediante apreciação 

equitativa do juiz (20, §4º do CPC), atendidas as normas das alíneas a, b e 

c do §3º do artigo 20 do CPC. Prescindível se faz a citação pelo Órgão 

Colegiado, em sede recursal, dos dispositivos utilizados com fins de 

prequestionamento. Inexistentes argumentos capazes de infirmar a 

decisão agravada, impõe-se a sua manutenção. (AgR 55249/2015, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015). 

“PROCESSUAL CIVIL - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

PROTESTO DE TÍTULO - INTIMAÇÃO POR EDITAL -PROCEDIMENTO 

PRECIPITADO - CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA PELO CORREIO SEM 

ENTREGA DOMICILIAR - MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO 

ESSENCIAL - DECRETO-LEI N. 911/69 -AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VALIDO E REGULAR DO 

PROCESSO -SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 

"Não houve sequer tentativa de localizar o alienante, já que a carta 

registrada foi devolvida pelo correio em razão de não haver entrega 

domiciliar no endereço do requerido. Não se trata de procura infrutífera, 

mas apenas ausência de procura, e esta não é uma das hipóteses 

elencadas pelo art. 15 da Lei n"9.492/97, que regulamenta os serviços 

relativos ao protesto de títulos e outros documentos de dívida. Destarte, tal 

circunstância não autoriza que se dispense a formalidade legal, cujo fito é 

prevenir que o alienante venha a ser surpreendido com a subtração do 

bem dado em garantia sem, antes, estar inequivocamente cientificado e ter 

a oportunidade de desejando, saldar a dívida garantida e, assim, 

retomar-lhe a propriedade plena. Ausente o pressuposto de constituição e 

desenvolvimento regular do processo, mantém-se o decreto de extinção ". 

(TJ-SP - APL: 990093496640 SP, Relator: Artur Marques, Data de 

Julgamento: 27/01/2010, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 29/01/2010)” Intime-se. AB

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 97806 Nr: 4813-67.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

GUARAPARI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL TENÓRIO - ESPÓLIO, EDILSE DE 

LURDES WACHEKOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 97806

 Em razão do falecimento do executado, foi determinada a regularização 

processual, sendo citada a inventariante Edilse de Lurdes Wachekowski, 

na qualidade de representante do espólio. Assim, determino a sucessão 

processual, passando a mesma a figurar no polo passivo.

 Expeça-se mandado de penhora de bens suficientes à garantia do débito.

Intimem-se.

Sinop/MT, 27 de janeiro de 2020.

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 35792 Nr: 6502-25.2003.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉRCIO ROQUE ANTONELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANETE TEICHER RAMOS, WILSON MOREIRA 

RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLA DE SOUZA 

MACHIAVELLI - OAB:19.727/O, VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES 

- OAB:MT / 12.305-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 35792

 Ante a petição de fls. 198/199, informando o endereço da executada 

Ivanete Tiecher, determino a expedição de mandado para que o ato de 

citação se efetive.

 Outrossim, diante da alegação de fraude à execução (fls. 205/208), 

determino a intimação do credor Banco do Brasil S/A acerca da referida 

petição, facultando-lhe opor embargos de terceiro, no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme preconiza o artigo 792, §4º, do CPC/2015.

 Por fim, defiro parcialmente o pedido constante do item “d” de fls. 208 e 

determino a expedição de ofício ao INDEA/MT, solicitando informações 

acerca de eventual existência de semoventes registrados em nome do 

executado.

 Intimem-se.
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Sinop/MT, 29 de janeiro de 2020.

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 207894 Nr: 9339-67.2014.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO, MARIA 

AMÉLIA FERREIRA - ESPÓLIO, OSCAR FERREIRA BRODA, OSCAR 

HERMINIO FERREIRA JUNIOR - ESPÓLIO, SYLVIA FERREIRA - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO ANTONIO DURIGON, REJANE MARIA 

DURIGON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 207894

 Os requerentes promoveram o recolhimento das custas e taxas 

judiciárias, conforme fls. 215/216. Ademais, emendaram a inicial, incluindo 

os litisconsortes passivos necessários. Assim, defiro o aditamento de fls. 

210/214. Anote-se na DRA.

A fim de dar regular prosseguimento ao feito, nos termos do artigo 308, 

§3º c/c artigo 334, ambos do CPC, designo audiência para tentativa de 

conciliação para o dia 28/05/2020, às 15h:15min, a ser realizada pelo 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum 

local, sala 40.

 Citem-se os requeridos com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-os de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC.

Deverá constar no mandado que, o não comparecimento injustificado de 

qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).

Por fim, tendo em vista a certidão de fls. 204, consigno que os 

requerentes deverão depositar o valor referente às diligências do oficial 

de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimem-se, sendo o requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 

3º, CPC).

 Intimem-se.

Sinop/MT, 28 de janeiro de 2020.

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178524 Nr: 14373-91.2012.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOGO GOMES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO LUIZ KAISER - 

OAB:16254/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO A 

PARTE REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s) para que efetue, 

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

importe de R$ 1.118,38 (um mil cento e dezoito reais e trinta e oito 

centavos), sob pena de restrição de seu nome e CNPJ junto à dívida ativa 

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

CNGC-TJMT. Este valor deverá ser recolhido numa única guia, 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 559,19 (quinhentos e 

cinquenta e nove reais e dezenove centavos) e valor da taxa, qual seja 

R$ 559,19 (quinhentos e cinquenta e nove reais e dezenove centavos).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182260 Nr: 3200-36.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO ROMERO RAVAZI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GERSON LUIS WERNER - OAB:OAB/MT 6.298-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:8184-A, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13431-B/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO A 

PARTE REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s) para que efetue, 

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

importe de R$ 562,38 (quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e oito 

centavos), sob pena de restrição de seu nome e CNPJ junto à dívida ativa 

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

CNGC-TJMT. Este valor deverá ser recolhido numa única guia, 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) e valor da taxa, qual seja R$ 148,38 (cento e 

quarenta e oito reais e trinta e oito centavos).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186580 Nr: 7763-73.2013.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA FRANCO

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

S.A. – CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIVID RAFAEL DOS SANTOS 

SILVA - OAB:MT 16.557/O, DAYANNE BIZERRA MACCARINI - OAB:MT 

16.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO A 

PARTE REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s) para que efetue, 

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

importe de R$ 562,38 (quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e oito 

centavos), sob pena de restrição de seu nome e CPF junto à dívida ativa 

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

CNGC-TJMT. Este valor deverá ser recolhido numa única guia, 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) e valor da taxa, qual seja R$ 148,38 (cento e 

quarenta e oito reais e trinta e oito centavos).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150024 Nr: 11155-26.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON BOTURI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC - UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS GALLI - 

OAB:OAB/MT4661, PAULO SÉRGIO MATIAS PATRUNI - OAB:4360-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA MICHIKO 

TEISCHMANN - OAB:16962, LEANDRO PEREIRA DE MOURA - 

OAB:10788/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO A 

PARTE REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s) para que efetue, 

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

importe de R$ 1.124,70 (um mil cento e vinte e quatro reais e setenta 

centavos), sob pena de restrição de seu nome e CNPJ junto à dívida ativa 

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

CNGC-TJMT. Este valor deverá ser recolhido numa única guia, 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 562,35 (quinhentos e 

sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos) e valor da taxa, qual seja 

R$ 562,35 (quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos).
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168929 Nr: 3921-22.2012.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FILHO MENDONÇA, ERENILDA TEREZA 

BENITES RECALDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERENILDA TEREZA BENITES RECALDE, 

ANTONIO FILHO MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA BUCK - 

OAB:OAB/MT-20352/O, ESTEVAN M. S. CONTINI - OAB:OAB/ MT 

13.894, Rosangela Braga - OAB:18010, SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - 

OAB:16134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAN M. S. CONTINI - 

OAB:OAB/ MT 13.894

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO A 

PARTE AUTORA/RECONVINDA, na pessoa de seu(s) advogado(s) para 

que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 1.576,42 (um mil quinhentos e setenta e seis 

reais e quarenta e dois centavos), sob pena de restrição de seu nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este valor deverá ser recolhido numa 

única guia, discriminando o valor das custas, sendo R$ 788,21 

(setecentos e oitenta e oito reais e vinte e um centavos) e valor da taxa, 

qual seja R$ 788,21 (setecentos e oitenta e oito reais e vinte e um 

centavos).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192472 Nr: 14167-43.2013.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDA DOVIGI, TARCISIO JOSE MEYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANE CAROLINE ENDERLE, CESAR 

ENDERLE, TARCISIO ENDERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IBRAHIN CARDOSO - 

OAB:MT/15.479, RAFAEL RODRIGO FEISTEL - OAB:10749-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS ALEXANDRE DE 

MELO E RODRIGUES - OAB:8027-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO A 

PARTE REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s) para que efetue, 

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

importe de R$ 1.547,56 (quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta e 

seis centavos), sob pena de restrição de seus nomes e CPFs junto à 

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

da CNGC-TJMT. Este valor deverá ser recolhido numa única guia, 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 773,78 (setecentos e setenta 

e três reais e setenta e oito centavos) e valor da taxa, qual seja R$ 773,78 

(setecentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 66834 Nr: 6439-29.2005.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETRO RIO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO DIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Código nº 66834 Verifico que a única alegação constante da impugnação 

ao cumprimento de sentença é a nulidade da penhora, por ausência de 

intimação do executado, a qual restou sanada, diante da providencia 

determinada às fls. 148/149. Ademais, o cumprimento de sentença 

atendeu aos requisitos legais, de modo que, não tendo havido pagamento, 

o feito deve prosseguir, com a penhora de bens. Outrossim, diante da 

manifestação de ausência de interesse na penhora do bem móvel indicado 

às fls. 111, nos termos do petitório de fls. 130/135, promova-se a baixa da 

restrição lançada no Sistema Renajud. Indefiro o pleito de suspensão da 

CNH do executado (fls. 166), notadamente considerando que tal medida se 

revela inócua ao alcance do fim almejado, qual seja, satisfação da 

obrigação de pagar quantia certa. No mais, se trata de medida abusiva, 

que destoa dos princípios constitucionais da razoabilidade e 

proporcionalidade. Nesse sentido(...).De outro lado, expeça-se a 

competente certidão para fins de protesto, consoante requerido às fls. 

164.Expedida a certidão, suspendo o processo pelo prazo de um ano, a 

fim de que sejam localizados bens penhoráveis, na forma do art. 921, § 1º, 

do CPC. Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se o exequente a se 

manifestar, sob pena de extinção.Intimem-se. Sinop/MT, 05 de fevereiro de 

2020.GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131413 Nr: 10629-59.2010.811.0015

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A, ALMIRO FRISO 

(ESPÓLIO), PABLO HUDSON FRISO, MARIO ANDRE LUCKMANN, ELIANA 

LUZIA SPINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bill Stanlley Moura Geraldo 

da Silva - OAB:22514/O, MARCELA REIS FRIZON - OAB:20221/O - MT, 

MARISTELA REIS FRIZON - OAB:13535/MT, SIMONE BESOLD - 

OAB:17.545-O-MT

 INTIMAR AS PARTES REQUERIDAS Almiro Friso (Espólio) e Mario André 

Luckmann para comparecer na Secretaria desta Vara, no prazo de 05 

(cinco) dias) a fim de retirar os documentos de fls. 435/441 e 458/493, os 

quais foram DESENTRANHADOS em cumprimento à Decisão de fls. 

543/546.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 347239 Nr: 1754-85.2019.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIRO FRISO (ESPÓLIO), PABLO HUDSON FRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO ANDRE LUCKMANN, GENI RODRIGUES, 

ELIANA LUZIA SPINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bill Stanlley Moura Geraldo da 

Silva - OAB:22514/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570, MARISTELA REIS FRIZON - OAB:13535

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO 

as partes/advogados, para no prazo de 15(quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, além das já constantes dos autos, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234104 Nr: 8171-93.2015.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO ANDRE LUCKMANN, ELIANA LUZIA SPINELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENI RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA LUISA GERLACH 

GESUALDO - OAB:MT-17290/0, MARCELA REIS FRIZON - OAB:20221/O 

- MT, MARISTELA REIS FRIZON - OAB:13535, MARISTELA REIS 

FRIZON - OAB:13535/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 INTIMAR A PARTE AUTORA para comparecer na Secretaria desta Vara, 

no prazo de 05 (cinco) dias) a fim de retirar os documentos de fls. 

386/392, os quais foram DESENTRANHADOS em cumprimento à Decisão 

de fls. 401/404.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156826 Nr: 3910-27.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA MACIEL ESCOBAR, PAULO MORELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA MACIEL ESCOBAR - 

OAB:16695/MT, PAULO MORELI - OAB:13052/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 INTIMAR A PARTE EXEQUENTE para manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, acerca da petição de fl. 284.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002519-44.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PORTAL DA MATA RESIDENCIAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT20974-O (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUAN RODRIGUES ANACLETO (REU)

FRANCIELLE RUIZ SALDANHA ANACLETO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGINALDO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT22899/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1002519-44.2016.8.11.0015 No id. 17662044, o 

requerente manifestou discordância quanto à proposta de honorários do 

id. 9484980, aduzindo que a base de cálculo encontra-se equivocada e 

que não há razoabilidade na proposta, notadamente quanto ao numero de 

horas para a realização dos trabalhos. Intimado a se manifestar, o perito 

manteve a proposta, justificando que o valor dos honorários também se 

presta a remunerar o profissional pelo tempo e conhecimento técnicos 

empregados e que, por ter sido a proposta de honorário apresentada em 

20/09/2018, ratifica o valor solicitado (id. 22971393). DECIDO: Verifica-se 

que foi determinada a realização da prova pericial, a fim de esclarecer os 

pontos controvertidos, indicados no id. 9484980, mediante resposta aos 

21 (vinte e um) quesitos apresentados pelas partes (id. 9907919 e 

9913914), de modo que o trabalho técnico a ser desenvolvido é de 

elevado grau de complexidade e será elaborado por profissional 

qualificado, que necessitará utilizar de recursos de ordem material e 

intelectual para realizar o trabalho. Ademais, denota-se que o requerente 

não impugnou os honorários periciais com argumentos sólidos, uma vez 

que não comprovou que o valor orçado é excessivo, mesmo porque, o 

fato de ter sido utilizada a tabela do IBAPE – Instituto Brasileiro de 

Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo como parâmetro para a 

fixação dos honorários periciais não invalida a proposta apresentada, 

notadamente porque as sugestões dos órgãos de classe são comumente 

utilizadas apenas como parâmetro e não possuem caráter vinculativo para 

o arbitramento de honorários periciais. Insta destacar, ademais, que 

descabe ao juízo estabelecer o total de horas necessárias para a 

realização da perícia, pois somente o profissional é capaz de indicar qual 

o tempo necessário para a execução da pericia. Assim, o valor de 

R$4.510,00 (quatro mil quinhentos e dez reais) é compatível com o 

trabalho a ser desempenhado, especialmente diante do lapso temporal 

decorrido desde a primeira proposta dos honorários periciais até a 

presente data. Nesse sentido: “Agravo de Instrumento. Honorários 

Periciais. Perícia de Engenharia. Recurso provido em parte. 1. Os 

honorários do perito devem ser fixados de forma a remunerar o trabalho a 

ser realizado pelo profissional. Não podem ser fixados em valores 

excessivos, sob pena de enriquecimento sem causa, ou muito reduzido, a 

ponto de não compensá-lo pelo trabalho realizado. [...]. (TJ-RJ - AI: 

00500067920188190000, Relator: Des(a). HORÁCIO DOS SANTOS 

RIBEIRO NETO, Data de Julgamento: 18/06/2019, DÉCIMA QUINTA 

CÂMARA CÍVEL)” Desse modo, indefiro o pedido da requerente e, por 

consequência, homologo a proposta apresentada no id. 1544829. 

Intime-se o requerente para depositar 50% (cinquenta por cento) do valor 

dos honorários periciais indicados, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de preclusão. Após, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 9494980. 

Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000674-35.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

POLIMIX CONCRETO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ANGELINA DE CARVALHO MOSCZYNSKI OAB - SP321246 

(ADVOGADO(A))

MARLY DUARTE PENNA LIMA RODRIGUES OAB - RN6530-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NORBERTO DOS SANTOS - ME (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1000674-35.2020.8.11.0015 Cite-se a parte ré 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o débito, acrescido de 

honorários advocatícios de 5% sobre o valor da causa, ou apresente 

embargos, previstos no artigo 702 do Código de Processo Civil, sob pena 

de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial. No mandado 

deverá constar que, caso haja cumprimento da obrigação, a parte ré 

ficará isenta do pagamento de custas processuais (artigo 701, § 1º, 

Código de Processo Civil). Conste ainda que, se não houver pagamento e 

nem forem oferecidos embargos no prazo legal, constituir-se-á de pleno 

direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado de citação em 

mandado executivo. Caso sejam apresentados embargos no prazo legal, 

intime-se o autor para que ofereça resposta no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 702, § 5º, do Código Processual Civil. Intime-se. AB

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000908-17.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AVIACAO AGRICOLA ENTRE RIOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE MANOEL AMADOR ZOGAIBE OAB - SP0341631A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO NICOLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1000908-17.2020.8.11.0015 Tendo em vista que 

a inicial foi endereçada ao Juízo da 2ª Vara Cível dessa Comarca, 

determino a redistribuição do feito para o juízo competente, com as baixas 

necessárias. tf

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000845-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MAGNO PINHEIRO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Processo nº 1000845-94.2017.8.11.0015 Cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA proposta por ANTÔNIO MAGNO PINHEIRO DA 

ROCHA em face SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 
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DPVAT S/A, na qual o requerente pretende a condenação da requerida ao 

pagamento do valor da diferença referente à indenização do seguro 

obrigatório, do qual recebeu administrativamente a quantia de R$ 4.725,00 

(quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), em razão de ter sofrido 

invalidez permanente, ante o acidente de transito ocorrido em 11/07/2016. 

Aduz que o valor pago não observou a lesão sofrida, de modo que deve 

ser paga a diferença apurada em perícia médica. Com a inicial, foram 

juntados os documentos de Id nº. 4627715 a 4627876. Devidamente citada 

(Id nº. 4972847), a requerida apresentou contestação no Id nº. 4869216, 

alegando, preliminarmente, ausência de interesse de agir, ante o 

pagamento pela via administrativa. No mérito, arguiu que o pedido não 

merece amparo, uma vez que o requerente recebeu valor superior ao 

devido. No caso de eventual condenação, sustentou que a indenização 

deve ser proporcional a lesão e que os juros de mora deverão incidir a 

partir da citação. Juntou os documentos de Id nº. 4869262 a 4972846. A 

audiência de conciliação restou infrutífera (Id nº. 7265528). O requerente 

apresentou impugnação à contestação, refutando os argumentos da 

defesa (Id nº. 7295406). Foi realizada a perícia médica, conforme laudo do 

Id nº. 8693615 e, diante da determinação de nova perícia, aportou aos 

autos o laudo do Id nº. 17227960. Instadas as partes a se manifestarem, a 

requerida aduziu que o requerente faz jus ao valor de R$ 2.362,50(Id nº. 

17963321). O requerente, por sua vez, reafirmou o direito à indenização 

(Id nº. 17971862). E DECIDO: DA PRELIMINAR: Afasto a preliminar de 

carência de ação pela falta de interesse de agir, uma vez que o 

pagamento da indenização na via administrativa não obsta que a parte 

ingresse judicialmente para receber eventual diferença que entende lhe 

seja devida. Ademais, o direito de ação trata-se de garantia constitucional 

ampla, irrestrita e incondicionada, nos moldes do artigo 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, máxime quando há resistência à pretensão da parte 

requerente na peça de defesa, suficiente para caracterizar o interesse 

processual na lide. Isto posto, rejeito a preliminar. DO MÉRITO: A questão 

debatida nos autos é regulada pela Lei nº 6.194/74 e, para que a 

requerente faça jus ao recebimento do seguro DPVAT, necessária a 

comprovação dos seguintes requisitos: a) a ocorrência do sinistro 

automobilístico; b) a invalidez permanente e/ou despesas médicas; c) nexo 

causal entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente; d) grau 

da lesão. A existência do acidente não despontou como ponto 

controvertido nos autos, de modo que a questão a ser decidida diz 

respeito, unicamente, ao montante da indenização. Neste aspecto, cumpre 

destacar que a Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou 

por sua carga, a pessoas transportadas ou não, em sua redação primitiva, 

estabelecia que a indenização por invalidez permanente seria no valor de 

até 40 (quarenta) vezes o maior salario mínimo vigente no país. Todavia, 

com a edição da MP 340/2006, de 29/12/2006, convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007, a indenização por invalidez passou a 

observar o teto de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais): “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).(...); I - R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) III - até R$ 

2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso 

de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007).”. Grifei. Desta forma, 

tendo o acidente ocorrido em 11/07/2016 (Id nº. 4627715), há que se 

observar o regramento estabelecido pela Lei nº 11.482/2007, de modo que 

a indenização será de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

sendo necessário que se estabeleça o grau da lesão para fins de 

estipulação do valor correspondente, conforme dispõe o § 1º, art. 3º, da 

Lei n. 6.194/74: “§ 1º - No caso da cobertura de que trata o inciso II do 

caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei 

as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (...); II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” 

Neste ponto, insta destacar que restou pacificado o entendimento de que 

a indenização securitária corresponderá à extensão da lesão e ao grau da 

invalidez, conforme verbete da Súmula 474 do STJ : “A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. No caso, a avaliação pericial (Id 

nº.172279614) atesta que o requerente sofreu lesão extensa e complexa 

de partes moles do cotovelo esquerdo, resultando em sequela segmentar 

parcial incompleta com repercussão de grau intensão em membro superior 

esquerdo (resposta ao segundo quesito da parte autora). Ademais, 

atribuiu o percentual de invalidez em 52,50% do valormáximo da cobertura. 

Desse modo, a indenização deve tomar por base o valor de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), observando os percentuais da tabela 

prevista no anexo incluído pela Lei nº 11.945/2009, de acordo com órgão 

afetado, que, neste caso, é de 70% para perda anatômica e/ou funcional 

completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos, 

aplicando-se, posteriormente, o percentual de comprometimento informado 

no laudo médico de 75% (setenta e cinco por cento), ou seja de 

repercussão intensa (art. 3º, §1º, inciso I, da lei). Desta forma, a 

indenização do Seguro Obrigatório por invalidez é devida no valor total de 

R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

resultante do seguinte cálculo: R$ 13.500,00 x 70% (anexo tabela membro 

superior) x 75% (repercussão intensa). O mesmo valor é encontrado 

mediante a aplicação do percentual de debilidade atribuído pelo perito, 

aplicável ao valor máximo de indenização (13.500,00 x 52,5%). De outro 

lado, considerando que houve o pagamento, na via administrativa, do valor 

de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), conforme 

comprovante de Id nº.5482370, o requerente faz jus à importância de 

R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial, para o fim de condenar o requerido ao pagamento de indenização 

do seguro obrigatório por invalidez, no valor de R$2.362,50 (dois mil, 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), que deve ser 

corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do evento danoso 

(11/07/2016), com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao 

mês, devidos a partir da citação. Condeno a requerida ao pagamento das 

custas/despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. Transitada 

esta em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos, procedendo-se 

às baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

T

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004489-74.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEIA SANTANA XAVIER DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Processo nº. 1004489-74.2019.8.11.0015 Trata-se de 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTO S/A em face de EDINEIA SANTANA XAVIER, visando a 

apreensão do veículo VOLKSWAGEN, modelo Gol G6 GTF 1.0, ano 2014, 

placa: OBJ-3702, ante a inadimplência das prestações vencidas a partir de 

14/01/2018, referente ao contrato de financiamento de nº. 54504759. Com 

a inicial, vieram os documentos de Id nº. 18925914 a 18926510. Na 

decisão de Id nº. 19133820, foi determinada a intimação do requerente 

para comprovar a mora do requerido, sendo certificado o decurso do 

prazo sem providencias (id nº. 22979348). No Id nº. 23191087, o 

requerente postulou o prosseguimento do feito. É o relatório. Fundamento 

e DECIDO. O Decreto-Lei n. 911/69 prevê que a mora do devedor ocorrerá 

pelo simples vencimento do prazo para o pagamento e que sua 
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comprovação poderá ser feita mediante envio de carta registrada com 

aviso de recebimento, não dependendo de entrega pessoal ao devedor 

fiduciário, conforme artigo 2º, §2º: “Art. 2o No caso de inadimplemento ou 

mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, 

o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, 

independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer 

outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em 

contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no 

pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao 

devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. 

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) (...) § 2o A mora decorrerá do 

simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada 

por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a 

assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).” Ocorre que, embora não 

seja exigível o recebimento pessoal da correspondência, pelo devedor, é 

necessário que a notificação seja enviada e efetivamente entregue no 

endereço informado do contrato, sob pena de não atingir a finalidade a 

que se destina, comprovar a mora do devedor. Nesse sentido é o teor da 

Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça: “Súmula 72. A comprovação da 

mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente.” No caso, observa-se que a constituição em mora da 

requerida não restou comprovada, notadamente porque a notificação 

extrajudicial foi enviada ao seguinte endereço : Rua Ipomeias, nº. 2272, 

Parque das Araras, Sinop/MT – (Id nº. 18926510), ao passo em que o 

endereço descrito no contrato firmado entre as partes é o seguinte: Rua 

Vinte e Oito, nº. 13, Três Barras, Cuiabá/MT (Id nº. 18926283). Ademais, a 

notificação enviada a endereço diverso do contrato não foi entregue, 

tendo sido devolvida com a informação: “a entrega não pode ser efetuada 

– carteiro não atendido” Ocorre que, devidamente intimado, o requerente 

deixou de apresentar a notificação válida ou o protesto do título (Id nº. 

22979348). Assim, haja vista que a comprovação da mora é pressuposto 

de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca 

e apreensão, a sua ausência implica no indeferimento da petição inicial. 

Nesse sentido: “RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

EM GARANTIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Comprovação da 

mora, que é requisito essencial para a propositura da ação de busca e 

apreensão. Hipótese na qual a notificação extrajudicial foi encaminhada 

para o endereço constante no contrato, contudo foi devolvida, com 

indicação no Aviso de Recebimento (AR) que encontrava-se o destinatário 

"carteiro não atendido". Finalidade não alcançada. Protesto, outrossim, 

com intimação por edital, que "in casu" não se mostra suficiente, vez que 

não haviam sidos esgotadas as tentativas de entrega pessoal. Mora não 

comprovada. Sentença mantida. Recurso de apelação da autora não 

provido, sem majoração da verba honorária sucumbencial com base no 

parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AC: 

10017131120198260201 SP 1001713-11.2019.8.26.0201, Relator: 

Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 27/11/2019, 25ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2019). Ante o exposto, indefiro 

a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. T

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174247 Nr: 9625-16.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GS, JES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT/9084-A, GISELI VIEIRA DORNELLES DIAS - OAB:19757/O, 

ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:13704/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA BARBERINO 

MOREIRA - OAB:20339/O, RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - OAB:MT 

10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu advogado, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se quanto a certidão negativa do 

Oficial de Justiça de fls. 237/238.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 251497 Nr: 19081-82.2015.811.0015

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE MARCOS ROQUE DE 

FARIA - OAB:17293-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista que não foi dado cumprimento ao despacho 

102, redesigno a presente audiência para o dia 09 de junho de 2020, às 

16:00h. Ante ao exposto, encaminho estes autos para o setor de 

expedição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157794 Nr: 4935-75.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BC, BC, NGDS, VSDSD, VC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE EVELLIN MARCON - FASIP 

(Núcleo Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT, CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT, LUIZ GUSTAVO 

CARATTI DE OLIVEIRA - nucleojuridicofasipe - OAB:16666-A, 

NAYARA MOURA FEITOZA( Núcleo Juridico Fasip) - OAB:21119-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seus advogados, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se quanto a certidão negativa do 

Oficial de Justiça de fls. 123.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170350 Nr: 5459-38.2012.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RNDS, MMDS, FADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVRDS, ERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT - 13.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo legal sem que fosse apresentada 

contestação pela parte requerida, embora devidamente citada conforme 

certidão de fls. 56. Ante o exposto encaminho os autos ao setor de 

expedição para intimar a parte autora, por meio de seu advogado, para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 198773 Nr: 1634-18.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAE, FDSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMIELI VESZ - OAB:14.190 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walter de Mello Filho - 

OAB:14.041

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO A 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s) para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuaisque fora 

condenada, no importe de de R$ 584,31 (quinhentos e oitenta e quatro 

reais e trinta e um centavos), sob pena de restrição de seu nome e CPF 

junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 

612, § 5º da CNGC-TJMT. Este valor deverá ser recolhido numa única guia, 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) e valor da taxa, qual seja R$ 170,91 (cento e 
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setenta reais e noventa e um centavos).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228392 Nr: 4660-87.2015.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDS, NDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LURDES ELIANE DAL ZOT - 

OAB:MT 18567-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista que não foi dado cumprimento ao despacho 

de folha 53, redesigno a presente audiência de conciliação para o dia 09 

de junho de 2020, às 16:30h. Ante ao exposto, encaminho estes autos 

para o setor de expedição para os devidos fins.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257357 Nr: 2142-90.2016.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVADS, LPA, LNDS, CA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCINEIDE APARECIDA 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 17329-0

 IMPULSIONO estes autos para proceder com a INTIMAÇÃO do(a,s) 

advogado(a,s) da parte autora, Dr. MARCOS APARECIDO DE AGUIAR, 

para que solicite que o requerente compareça nesta Secretaria com o fim 

de retirar o ofício destinado a empresa para implantação do desconto em 

sua folha de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

Fundamentação: Ato ordinatório - Art. 203, § 4º do CPC; Art. 701, XVIII, da 

CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261259 Nr: 4439-70.2016.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VNM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 Certifico que decorreu o prazo legal sem apresentação de alegações 

finais pela parte autora, intimada em audiência (fls. 317v). Ante o exposto 

encaminho os autos ao setor de expedição intimar parte, requerida, 

conforme item 02 da decisão de fls. 317v.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274437 Nr: 12719-30.2016.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EML, ILM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

AÇÃO DE ALIMENTOS

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 12719-30.2016.811.0015 - Código n. 274437

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

PARTE AUTORA: I. L. M. menor, representada por sua genitora ELIANE 

MOREIRA LAUXEN.

 ADVOGADO(S): DEFENSORIA PÚBLICA

PARTE REQUERIDA: DANIEL ORLANDO MENEGUINI, documentos não 

informados nos autos, que se encontra em lugar incerto e não sabido.

VALOR DA CAUSA: 3.600,00

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima indicada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e 

do despacho judicial adiante transcritos, bem como INTIMAÇÃO dela para 

a audiência de conciliação/mediação designada para o dia 02 de abril de 

2020, às 13:30h, na sala de audiência do Núcleo Conciliatório Familiar, no 

Edifício do Fórum de Sinop/MT, sito no endereço ao final indicado, 

oportunidade em que deverá comparecer acompanhado de advogado ou 

defensor público, bem como sua INTIMAÇÃO acerca da decisão que fixou 

a guarda compartilhada, estabelecendo como domicilio da menor I. L. M., a 

residência da genitora, consignando, por ora, o período de convivência do 

genitor em finais de semana alternados, das 18:00h da sexta-feira às 

18:00h do domingo; ainda, sua INTIMAÇÃO da decisão que arbitrou os 

alimentos provisórios em 34,09% (trinta e quatro inteiros e nove décimos 

por cento) do salário mínimo em favor do menor D. P. F., a ser colocado à 

disposição da representante do menor até o dia 10 (dez) de cada mês, 

devendo ser efetuado o pagamento de tais valores a serem depositados 

na conta bancária de titularidade da genitora, no Banco Bradesco, Ag. 

0234-8, Conta Poupança n. 0011248-8, devidos a partir da citação.

 RESUMO DA PETIÇÃO INICIAL: A primeira requerente e o requerido 

mantiveram relacionamento amoroso que culminou no nascimento da 

segunda requerente, a menor I. L. M., nascida aos 05/09/2011. Após o 

término da relação, a genitora ficou responsável pela guarda, sustento e 

educação da filha, recebendo contribuição mensal do requerido, sem 

regulamentação judicial. Desse modo, faz-se necessário a 

regulamentação dos direitos da menor, notadamente no que tange a 

guarda e a prestação alimentícia a ser paga pelo genitor a fim de evitar 

futuros prejuízos ao seu sustento.

DESPACHO/DECISÃO: 1) Vistos etc.1. Processe-se em segredo de justiça 

(CPC, art. 186, II).2. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, em 

conformidade com o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. O benefício 

compreende as isenções constantes no art. 98, § 1º, incisos I a IX, do 

Código de Processo Civil.Da guarda3. Com o advento da Lei n. 

13.058/2014, a regra nos casos de guarda, passou a ser a guarda 

compartilhada, mesmo na hipótese de ausência de consenso entre os 

genitores (STJ – REsp 1428596, rel. Min. Nancy Andrighi, j.03.06.2014, p. 

25.06.2014).3.1. Assim, com fulcro no artigo 1.584, § 2º, do Código Civil, 

alterado pela Lei n. 13.058/2014 e artigo 300, “caput”, do Código de 

Processo Civil, considerando que a infante tem o direito de convivência 

com ambos os genitores, estando sob a guarda de fato da mãe, concedo 

parcialmente a tutela provisória de urgência, na modalidade tutela 

antecipada e, por conseguinte, fixo a guarda compartilhada, 

estabelecendo como domicílio da menor I. L. M., a residência da genitora. 

Consigno, por ora, o período de convivência do genitor em finais de 

semana alternados, das 18h00min da sexta-feira às 18h00min do domingo. 

Expeça-o respectivo termo de guarda.Dos alimentos 4. Em virtude de 

prova pré-constituída e, não havendo prova dos rendimentos do réu, 

arbitro os alimentos provisórios em 34,09% (trinta e quatro vírgula zero 

nove por cento) do salário mínimo em favor do D. P. F., a ser colocado à 

disposição do(a) representante do(a) menor até o dia 10 (dez) de cada 

mês, devendo ser efetuado o depósito de tais valores na conta bancária 

informada à fl. 07v, item “b”, devidos a partir da citação.5. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação, em conformidade com o art. 695, 

“caput”, do Código de Processo Civil.6. Cite-se o(a) réu(ré) e intimem-se 

as partes e seus advogados para que compareçam à audiência.7. 

Consigne-se no mandado que as partes deverão comparecer à audiência 

de tentativa de conciliação acompanhadas de seus advogados ou de 

defensores públicos, em conformidade com o art. 695, § 4º, do Código de 

Processo Civil. 8. Ciência à Defensoria Pública, se alguma das partes for 

representada em juízo pela Defensoria Pública, e ao Ministério Público.9. 

Na audiência, se não for houver acordo, poderá a parte ré oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir 

da data de realização da audiência de tentativa de conciliação, em 

conformidade com o art. 697 c/c o art. 335, “caput” e inciso I, do Código de 

Processo Civil.10. Oferecida contestação, intime-se a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a contestação, sob 

pena de preclusão, em conformidade com o art. 351 do Código de 
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Processo Civil.11. Após, com ou sem manifestação da parte autora, vista 

dos autos ao Ministério Público.12. Ao final, retornem-me os autos 

conclusos para prolação de decisão.13. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. DESPACHO 2: Vistos em correição 

permanente.1. Defiro em parte o pedido de fl. 37 e, por conseguinte, 

determino a realização de buscas junto ao Sistema de Informações 

Eleitorais – SIEL, visando a localização do atual endereço do requerido 

Daniel Orlando Meneguini.2. Em sendo exitosa a pesquisa de endereço 

junto ao convênio SIEL, designe-se audiência de tentativa de conciliação, 

em conformidade com o art. 695, “caput”, do Código de Processo Civil, 

bem como cite-se a parte executada para que compareça a audiência de 

tentativa de conciliação acompanhada por advogado, nos termos da 

decisão de fls. 17/18. 3. Caso reste infrutífera a pesquisa de endereço 

junto ao convênio SIEL, determino a citação da parte requerida por edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, nos moldes da decisão de fls. 17/18. 

Consigne no edital os alimentos provisórios fixados; a audiência de 

conciliação designada e as advertências legais.4. Após, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste, sob pena de 

preclusão.5. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.6. Ao 

final, retornem-me os autos conclusos.7. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. DESPACHO 3: Visto etc. 1. Designo audiência 

de conciliação para o dia 02.04. 2020 as 13: 30 horas. 2. Proceda a 

Secretaria as providências para a efetiva citação/intimação do Requerido. 

3. Nada mais havendo a consignar, por mim, Marilene de Fátima Pereira 

mediadora/conciliadora, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes.Eu, Arnaldo de Sousa Nere, Analista Judiciário, digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 202019 Nr: 4501-81.2014.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CVG, GGDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELLY S. FERRAZ FRIEDRICH - 

OAB:OAB/MT 17.121, LIDIANE C. F. PRADO ANTONIOLLI - 

OAB:OAB/MT 18135/O, LUCIANE GOMES DE MEDEIROS - 

OAB:17.341-MT, Vanessa Fernandes Marangoni - OAB:16574-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Perscrutando os autos, percebe-se que fora tentada a intimação 

pessoal do polo ativo para providenciar o andamento do feito, suprindo a 

omissão nele existente, ônus este que lhe compete. Todavia, ou a 

intimação restou infrutífera ou, se frutífera, a citada parte deixou de dar 

cabal cumprimento ao comando exarado, de modo que o processo 

encontra-se paralisado por período de tempo superior a trinta (30) dias.

 Nesta senda, registra-se que “presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida 

pessoalmente pela parte interessada, se a modificação temporária ou 

definitiva não tiver sido definitivamente comunicada ao juízo, fluindo os 

prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da 

correspondência no primitivo endereço”.

2. Em consequência, com arrimo no artigo 485, inciso III e §§ 1º e 2º, in 

fine, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução 

do mérito.

3. Sem sucumbência.

4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 5. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 260321 Nr: 3920-95.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVDO, KDOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE EVELLIN MARCON - FASIP 

(Núcleo Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT, CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos em correição.

1. Cumpra-se integramente e com urgência o ato decisório retro ou 

proceda de ofício com o necessário, conforme o caso.

2. Expeça-se o necessário.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 278837 Nr: 15322-76.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRPDS, NDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Roberto Goes - 

OAB:20980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Núcleo 

de Sinop/MT - OAB:

 Vistos em correição.

1. Cumpra-se integramente e com urgência o ato decisório retro ou 

proceda de ofício com o necessário, conforme o caso.

2. Expeça-se o necessário.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 265007 Nr: 6526-96.2016.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - 

OAB:OAB/MT 11.580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Perscrutando os autos, percebe-se que fora tentada a intimação 

pessoal do polo ativo para providenciar o andamento do feito, suprindo a 

omissão nele existente, ônus este que lhe compete. Todavia, ou a 

intimação restou infrutífera ou, se frutífera, a citada parte deixou de dar 

cabal cumprimento ao comando exarado, de modo que o processo 

encontra-se paralisado por período de tempo superior a trinta (30) dias.

 Nesta senda, registra-se que “presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida 

pessoalmente pela parte interessada, se a modificação temporária ou 

definitiva não tiver sido definitivamente comunicada ao juízo, fluindo os 

prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da 

correspondência no primitivo endereço”.

2. Em consequência, com arrimo no artigo 485, inciso III e §§ 1º e 2º, in 

fine, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução 

do mérito.

3. Sem sucumbência.

4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 5. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 265709 Nr: 6896-75.2016.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA MACIEL ESCOBAR - 

OAB:16695/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Perscrutando os autos, percebe-se que fora tentada a intimação 

pessoal do polo ativo para providenciar o andamento do feito, suprindo a 

omissão nele existente, ônus este que lhe compete. Todavia, ou a 

intimação restou infrutífera ou, se frutífera, a citada parte deixou de dar 

cabal cumprimento ao comando exarado, de modo que o processo 

encontra-se paralisado por período de tempo superior a trinta (30) dias.

 Nesta senda, registra-se que “presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106737/2/2020 Página 156 de 290



pessoalmente pela parte interessada, se a modificação temporária ou 

definitiva não tiver sido definitivamente comunicada ao juízo, fluindo os 

prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da 

correspondência no primitivo endereço”.

2. Em consequência, com arrimo no artigo 485, inciso III e §§ 1º e 2º, in 

fine, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução 

do mérito.

3. Sem sucumbência.

4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 5. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 274445 Nr: 12727-07.2016.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDG, ACDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 

OAB:15.178/MT, ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOÉ - 

OAB:MT/16126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Perscrutando os autos, percebe-se que fora tentada a intimação 

pessoal do polo ativo para providenciar o andamento do feito, suprindo a 

omissão nele existente, ônus este que lhe compete. Todavia, ou a 

intimação restou infrutífera ou, se frutífera, a citada parte deixou de dar 

cabal cumprimento ao comando exarado, de modo que o processo 

encontra-se paralisado por período de tempo superior a trinta (30) dias.

 Nesta senda, registra-se que “presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida 

pessoalmente pela parte interessada, se a modificação temporária ou 

definitiva não tiver sido definitivamente comunicada ao juízo, fluindo os 

prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da 

correspondência no primitivo endereço”.

2. Em consequência, com arrimo no artigo 485, inciso III e §§ 1º e 2º, in 

fine, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução 

do mérito.

3. Sem sucumbência.

4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 5. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 227034 Nr: 3902-11.2015.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437/B, MARCO ANTÔNIO MENDES - OAB:MT 11.341-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Perscrutando os autos, percebe-se que fora tentada a intimação 

pessoal do polo ativo para providenciar o andamento do feito, suprindo a 

omissão nele existente, ônus este que lhe compete. Todavia, ou a 

intimação restou infrutífera ou, se frutífera, a citada parte deixou de dar 

cabal cumprimento ao comando exarado, de modo que o processo 

encontra-se paralisado por período de tempo superior a trinta (30) dias.

 Nesta senda, registra-se que “presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida 

pessoalmente pela parte interessada, se a modificação temporária ou 

definitiva não tiver sido definitivamente comunicada ao juízo, fluindo os 

prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da 

correspondência no primitivo endereço”.

2. Em consequência, com arrimo no artigo 485, inciso III e §§ 1º e 2º, in 

fine, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução 

do mérito.

3. Sem sucumbência.

4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 5. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 77988 Nr: 6393-06.2006.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDO-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON MOREIRA DE LIMA - 

OAB:22372 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. ANTE O EXPOSTO, homologo, por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, a partilha apresentada à f. 65/67, com 

fundamento no que dispõe o artigo 659 do Código de Processo Civil, 

atribuindo aos nela contemplados os respectivos quinhões, salvo erro, 

omissão ou direitos de terceiros.3.1. Defiro os benefícios da Justiça 

Gratuita, na esteira do artigo 98 e ss. do CPC. 3.2. Certificado o trânsito em 

julgado, lavre-se o formal de partilha/elabore-se a carta de adjudicação e, 

em seguida, expeçam-se os respectivos alvarás referentes aos bens e às 

rendas por ele abrangidos, intimando-se o Fisco (Fazendas Públicas 

municipal, estadual e federal) para lançamento administrativo do imposto 

de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, na forma do 

artigo 659, § 2º c/c artigo 662, § 2º, ambos do CPC. 3.3. Cumpridas todas 

as deliberações, arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo. 3.4. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 116375 Nr: 8757-43.2009.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALK, JASK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REK-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO GRASSI 

REALI - OAB:MT-8838-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. ANTE O EXPOSTO, homologo, por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, a partilha apresentada à f. 61/63, com 

fundamento no que dispõe o artigo 659 do Código de Processo Civil, 

atribuindo aos nela contemplados os respectivos quinhões, salvo erro, 

omissão ou direitos de terceiros.3.1. Defiro os benefícios da Justiça 

Gratuita, na esteira do artigo 98 e ss. do CPC. 3.2. Certificado o trânsito em 

julgado, lavre-se o formal de partilha/elabore-se a carta de adjudicação e, 

em seguida, expeçam-se os respectivos alvarás referentes aos bens e às 

rendas por ele abrangidos, intimando-se o Fisco (Fazendas Públicas 

municipal, estadual e federal) para lançamento administrativo do imposto 

de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, na forma do 

artigo 659, § 2º c/c artigo 662, § 2º, ambos do CPC. 3.3. Cumpridas todas 

as deliberações, arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo. 3.4. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 163294 Nr: 11178-35.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEAR, AAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE EVELLIN MARCON - FASIP 

(Núcleo Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT, CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT, LUIZ GUSTAVO 

CARATTI DE OLIVEIRA - OAB:16.666/A, NAYARA MOURA FEITOZA( 

Núcleo Juridico Fasip) - OAB:21119-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA VILCHES LEMES - 

OAB:15670/MT

 Vistos em correição.
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1. Acolho a cota Ministerial. Forte no art. 513, § 3 do CPC, intime-se 

pessoalmente o executado, no último endereço informado nos autos, para 

que no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento das prestações da 

obrigação alimentar vencidas nos três meses anteriores ao início da 

execução e as vencidas no curso do processo, prove que já o fez ou 

justifique a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto do 

pronunciamento judicial e, em especial, prisão em regime fechado, pelo 

prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, em conformidade com o art. 528, 

“caput” e §§ 1º, 3º, 4º e 7º, do Código de Processo Civil.

2. Após, certifique-se a Sra. Gestora se houve manifestação do 

executado, intimando-se a parte exequente para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

3. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 202676 Nr: 5070-82.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDAP, TOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUBER DA SILVA 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:, IEDY SILVA COTRIM SMIDERLE - 

OAB:25.585-MT

 Diante do exposto, NÃO ACOLHO a justificativa apresentada pelo 

executado às fls. 83/91 e, por conseguinte, DECRETO A PRISÃO CIVIL do 

executado Antonio Carlos Messia Maximo, pelo prazo de 03 (três) meses 

ou até que efetue o pagamento integral da obrigação. Intime-se a parte 

exequente para apresentar o cálculo discriminado e atualizado do débito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito.Após, expeça-se o mandado de prisão, que poderá 

ser suspenso em caso de pagamento da totalidade da obrigação, 

acrescida das prestações vencidas após o ajuizamento da execução e 

não pagas, uma vez que se trata de obrigação de trato 

sucessivo.Oficie-se ao Cartório de Tabelionato de Notas e de Protestos de 

Títulos desta Comarca para que proceda ao protesto judicial em nome do 

executado, nos termos do art. 528, §§ 1º e 3º do Código de Processo 

Civil.Deverá o Oficial de Justiça encarregado do cumprimento do mandado 

e o dirigente do estabelecimento penal observarem que, por se tratar de 

prisão civil, deve o conduzido ser recolhido em cela apropriada, ou seja, 

separadamente de presos em feitos criminais.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 156939 Nr: 4028-03.2011.811.0015

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFM-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Indefiro o pedido de f. 75, porquanto a medida pretendida é ônus da 

parte interessada, conforme já decidido à f. 73.

2. Arquive-se com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 230776 Nr: 6099-36.2015.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCLA-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCINEIDE APARECIDA 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 17329-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Forte no artigo 10 do CPC, manifeste-se a parte inventariante acerca do 

interesse no prosseguimento do feito, porquanto a possibilidade de 

ajuizamento do inventário negativo somente encontra respaldo em algumas 

hipóteses, como para atender a exigência legal do regime de bens do 

casamento de viúvo que tem filhos.

2. Após, concluso para deliberação.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 240893 Nr: 12533-41.2015.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PDSB, MDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFB-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA 

MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, e ante a falta de interesse processual, dou por prejudicado 

o objeto da presente ação, e, em consequência, julgo extinto o feito sem 

resolução de mérito.3.1. Sem custas, ante a gratuidade da Justiça. 3.2. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se.3.3. Dê-se ciência ao Ministério 

Público.3.4. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 131545 Nr: 10761-19.2010.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVT, TDLV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AV-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE FERNANDA DUTRA - 

OAB:OAB/21.926, Cristiane D agostine Vigne - OAB:28.526 SC, IGOR 

ORTIZ MACHADO - OAB:16938-A-MT, Júlia Perurena Barcellos - 

OAB:OAB/RS 96.939

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. A parte autora foi intimada a emendar a petição inicial, suprindo a falta 

existente no processo, que lhe impede o prosseguimento (f. 22), mas 

deixou que escoasse o prazo assinalado sem providência.

Novamente oportunizada a correção da petição inicial (f. 35), a parte 

autora manifestou concordância com o indeferimento da petição inicial (f. 

40)

2. É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Dispõe o artigo 321, parágrafo único do CPC, que “se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.

No caso, a parte autora foi intimada para indicar a pretensão e suas 

especificações, atribuir valor à causa, acostar documento essencial, bem 

como indicar inventariante, o que não foi atendido pela parte interessada.

 3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único 

c/c 485, I do CPC, indefiro a petição inicial, restando extinto o processo 

sem resolução do mérito.

4. Sem sucumbência, uma vez que se trata de parte beneficiária da justiça 

gratuita.

 5. Autorizo a devolução de documentos mediante recibo nos autos, 

ficando cópias.

6. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após baixas e anotações 

de estilo.

7. Dê-se ciência ao Ministério Público.

8. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 224870 Nr: 2677-53.2015.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106737/2/2020 Página 158 de 290



TRABALHO

 PARTE AUTORA: NP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SF-E

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

OAB:6.813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Intime-se o inventariante para, no prazo de 20 dias, manifestar 

se possui interesse na conversão do presente inventário para o rito de 

arrolamento sumário, apresentando, se o caso, plano de partilha amigável, 

celebrada entre as partes, nos termos da lei, declarando os títulos dos 

herdeiros e os bens do espólio, observado o disposto no artigo 630 do 

CPC, bem como atribuir valor aos referidos bens, para fins de partilha, 

além da regularização da representação processual dos herdeiros.2. Não 

havendo interesse na conversão, no prazo acima assinalado, deverá o 

inventariante retificar as primeiras declarações esclarecendo acerca da 

herdeira Maria de Fátima Pio. Após, cite(m)-se o cônjuge/companheiro(a) e 

os herdeiros não representados, manifestando-se sobre as primeiras 

declarações no prazo comum de 15 dias.3. Após, manifeste-se o 

inventariante no prazo de 15 dias, inclusive acerca da impugnação de f. 

40/41, acostado ao feito as certidões negativas das Fazendas Públicas 

Federal, Estadual (expedida pela Procuradoria Geral do Estado) e 

Municipal, caso já não tenha sido realizado.4. Havendo concordância 

quanto às primeiras declarações e quanto aos valores, iniciais ou 

atribuídos, dos bens do espólio (CPC, arts. 630 e 633), lavre-se o termo de 

últimas declarações (CPC, art. 636), intimando-se o(a) inventariante para 

prestá-las, inclusive retificando o valor atribuído à causa e procedendo 

com os recolhimentos das custas e taxas complementares.5. Após as 

últimas declarações, digam as partes, em quinze (15) dias (CPC, art. 

637).6. Se concordes, ao cálculo e digam todas as partes, em 05 (cinco) 

dias e, em seguida, a Fazenda Pública (CPC, art. 638). Não havendo 

impugnação aos cálculos, estes serão homologados por sentença.7. Após 

a homologação dos cálculos e recolhimento dos impostos, ao Partidor para 

organizar o esboço da partilha e também o respectivo auto da partilha, 

conforme pedidos das partes. Feito o esboço e o respectivo auto da 

partilha, devem as partes manifestar em 15 (quinze) dias (CPC, art. 652). 

Em seguida, conclusos para a homologação da partilha. [..]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 254466 Nr: 470-47.2016.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA TAVARES DA SILVA 

OST - OAB:14698/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Intime-se o inventariante para, no prazo de 15 dias, manifestar 

se possui interesse na conversão do presente inventário para o rito de 

arrolamento comum, apresentando, se o caso, suas declarações, a 

atribuição de valor aos bens do espólio e o plano de partilha, 

acompanhadas dos documentos cadastrais e fiscais do(s) bem(ns) 

inventariado(s), caso já não tenha sido apresentado, além da prova da 

quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, 

mediante apresentação das certidões negativas das Fazendas Públicas 

Federal, Estadual (expedida pela PGE) e Municipal, bem como 

regularizando a representação processual das menores. 1.1. Após, vistas 

ao Ministério Público, no prazo de 10 dias. 2. Não havendo interesse na 

conversão, cumpra-se integralmente a decisão de f. 47, notadamente a 

citação dos herdeiros não representados. 3. Após, manifeste-se o 

inventariante no prazo de 15 dias, inclusive acostado ao feito as certidões 

negativas das Fazendas Públicas Federal, Estadual (expedida pela 

Procuradoria Geral do Estado) e Municipal, caso já não tenha sido 

realizado.4. Ato contínuo, proceda-se a avaliação judicial dos bens que 

compõem o espólio, no prazo de trinta (30) dias, atentando-se para 

deliberações do artigo 630 e seguintes do CPC.4.1. Entregue o laudo, 

manifestem-se as partes no prazo de 15 dias (CPC, art. 635).5. Havendo 

concordância quanto às primeiras declarações e quanto aos valores, 

iniciais ou atribuídos, dos bens do espólio (CPC, arts. 630 e 633), lavre-se 

o termo de últimas declarações (CPC, art. 636), intimando-se o(a) 

inventariante para prestá-las, inclusive retificando o valor atribuído à 

causa e procedendo com os recolhimentos das custas e taxas 

complementares.6. Após as últimas declarações, digam as partes, em 

quinze (15) dias (CPC, art. 637).7. Se concordes, ao cálculo e digam todas 

as partes, em 05 (cinco) dias e, em seguida, a Fazenda Pública (CPC, art. 

638). Não havendo impugnação aos cálculos, estes serão homologados 

por sentença.[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 158843 Nr: 6094-53.2011.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO DE LIMA CORDEIRO 

JUNIOR - OAB:13735/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Manifeste-se a inventariante, no prazo de 15 dias, se possui 

interesse na conversão do presente inventário para o rito de arrolamento 

sumário, apresentando, se o caso, plano de partilha amigável, celebrada 

entre as partes, nos termos da lei, declarando os títulos dos herdeiros e 

os bens do espólio, observado o disposto no artigo 630 do CPC, bem como 

atribuir valor aos referidos bens, para fins de partilha, além de regularizar 

a representação dos demais herdeiros.2. Não havendo interesse na 

conversão, no prazo supra assinalado, deverá a inventariante acostar ao 

feito as certidões negativas das Fazendas Públicas Federal, Estadual e 

Municipal.3. Proceda-se a localização de endereço dos herdeiros 

indicados às f. 60 através do portal dos magistrados e siel.4. Cite-se, 

após, o cônjuge, se for o caso e os herdeiros não representados para 

manifestarem acerca das primeiras declarações no prazo comum de 15 

dias.5. Havendo concordância quanto às primeiras declarações e quanto 

aos valores, iniciais ou atribuídos, dos bens do espólio, lavre-se o termo 

de últimas declarações, intimando-se o inventariante para prestá-las, 

inclusive retificando o valor atribuído à causa e procedendo com os 

recolhimentos das custas e taxas complementares.6. Após as últimas 

declarações, digam as partes, em quinze dias.7. Se concordes, ao cálculo 

e digam todas as partes, em 05 (cinco) dias e, em seguida, a Fazenda 

Pública. Não havendo impugnação aos cálculos, estes serão homologados 

por sentença.8. Após a homologação dos cálculos e recolhimento dos 

impostos, ao Partidor para organizar o esboço da partilha e também o 

respectivo auto da partilha, conforme pedidos das partes. Feito o esboço 

e o respectivo auto da partilha, devem as partes manifestar em 15 dias. 

Em seguida, conclusos para a homologação da partilha.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 169390 Nr: 4399-30.2012.811.0015

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - 

OAB:8601/MT, JEFERSON AGULHÃO SPINDOLA - OAB:MT/6416-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:MT - 6097-A, PEDRO IVO CARVALHO DUARTE - OAB:5074

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 226, § 6º, da CF/88, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais e, consequentemente, 

DECRETO O DIVÓRCIO de Josivan Fernandes de Lira e Elzir Silva dos 

Santos Lira, o que resulta na dissolução do vínculo matrimonial, bem como 

condeno o requerido ao pagamento da importância de R$20.000,00 (vinte 

mil reais) a título de danos morais em favor da autora, cuja correção 

monetária será feita pelo INPC, a partir da prolação desta sentença, nos 

termos da súmula 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% 

(um por cento) ao mês, devidos a partir da citação, haja vista que não há 

informação exata do evento danoso (súmula 54 STJ). Mantenho, ainda, a 

liminar de f. 27/28, no tocante aos alimentos em favor da autora, no 

percentual de 50% do salário mínimo vigente, atualmente o correspondente 

a R$500,00 mensais, vencível todo dia dez de cada mês, devidos pelo 

requerido por mais cinco anos a contar da presente. Por conseguinte, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106737/2/2020 Página 159 de 290



julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Sem custas. Sem condenação em honorários 

advocatícios.Certificado o trânsito em julgado, servirá cópia da presente 

como mandado de averbação ao respectivo Cartório de Registro Civil 

competente, nos termos do art. 32 da Lei n.º 6.515/77 e art. 29, § 1º, 

alínea “a”, c/c o art. 97 ambos da Lei dos Registros Públicos. Anote-se que 

o cônjuge virago voltará a usar o nome de solteira, qual seja, Elzir Silva 

dos Santos.Após as providências necessárias, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 190904 Nr: 12468-17.2013.811.0015

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DT-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYARA TONETTI GALIASSI 

SCHEID WEIRICH - OAB:18.157-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido de f. 47 pelo prazo de 15 dias.

2. Transcorrido in albis o prazo supra, intime-se pessoalmente a parte 

autora/inventariante para suprir a falta em 5 (cinco) dias, sob pena de sua 

remoção e substituição por outro interessado na herança ou por 

inventariante dativo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE 

INVENTARIANTE. DESCABIMENTO. NOMEAÇÃO DE INVENTARAINTE 

DATIVO. POSSIBILIDADE. Com efeito, diante da discordância dos litigantes 

quanto à nomeação do inventariante, em razão da evidente animosidade, 

faz-se necessária a remoção de R. do encargo e a nomeação de 

inventariante dativo, a fim de evitar prejuízos ao andamento da demanda. 

Salienta-se que a ordem prevista no art. 617 do CPC não é obrigatória, 

podendo ser flexibilizada quando as particularidades do caso assim 

indiquem. Recurso parcialmente provido. (Agravo de Instrumento Nº 

70078589132, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em 22/11/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE 

INVENTARIANTE DATIVO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. O munus da 

inventariança deve recair sobre pessoa idônea e imparcial, a fim de que o 

espólio tenha representante/administrador diligente em auxílio ao juízo do 

inventário, visando a sua célere conclusão. Não verificado no caso 

concreto quaisquer das hipóteses previstas no artigo 622 do CPC, é de 

manter-se no cargo o inventariante dativo nomeado pelo juízo singular. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70080615784, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 29/05/2019)

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235488 Nr: 9089-97.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVSDS, IADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE FREITAS PICCININI - 

OAB:15664/MT, SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - OAB:16134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que decorreu o prazo para o pagamento das parcelas do 

acordo, caso em que ABRO vistas para o Defensoria Pública, que 

patrocina a parte autor(a) para manifestação, nos termos do despacho de 

folhas 69.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 277625 Nr: 14604-79.2016.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPG, MCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSG-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK SILVA I. 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 7355-A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9405/MT, KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 278837 Nr: 15322-76.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRPDS, NDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Roberto Goes - 

OAB:20980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Núcleo 

de Sinop/MT - OAB:

 Certifico que decorreu em 24.4.2018 23h 59mim 59 o prazo legal de 

6(parcelas) parcelas/meses, que consta no item 3 do acordo entabulado 

nos autos ás fl(s).(49/51).

IMPULSIONO OS AUTOS para INTIMAÇÃO da parte autora, por meio 

do(a,s) advogado(a,s) constituído(a,s), para querendo e no prazo máximo 

de 5( cinco) dias, para manifestação quanto CUMPRIMENTO DO ACORDO ( 

fl. 90/91), sobre pena de Preclusão e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157864 Nr: 5010-17.2011.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTA-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN ROHLING DUPIM 

CARVALHO - OAB:14725/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogao da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 200574 Nr: 3219-08.2014.811.0015

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MALDO-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - 

OAB:6739/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224775 Nr: 2631-64.2015.811.0015

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDSV, AGDP, EHDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO estes autos para proceder com a INTIMAÇÃO do(a,s) 

advogado(a,s) da parte autora, Dr. JONES EVERSON CARDOSO, para 

proceder com a RETIRADA do ALVARÁ 02/2020, no prazo legal.
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Fundamentação: Ato ordinatório - Art. 203, § 4º do CPC; Art. 701, XVIII, da 

CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183180 Nr: 4183-35.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASB, ALBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE COELHO - OAB:MT 

21.734/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUBER DA SILVA 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Certifico que decorreu em 5.6.2019 23h 59mim 59 o prazo legal de 

21(vinte e um) parcelas/meses, que consta no item 3 do acordo 

entabulado nos autos ás fl(s).(90/91).

IMPULCIONAMENTO

IMPULSIONO OS AUTOS para INTIMAÇÃO da parte autora, por meio 

do(a,s) advogado(a,s) constituído(a,s), para querendo e no prazo máximo 

de 5( cinco) dias, para manifestação quanto CUMPRIMENTO DO ACORDO ( 

fl. 90/91), sobre pena de Preclusão e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46760 Nr: 344-80.2005.811.0015

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GTG-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLA DE SOUZA 

MACHIAVELLI - OAB:OAB-MT 19.727-O, WILLIAN PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os advogados da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

se manifestarem requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88503 Nr: 6008-24.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJSD, EDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO FERREIRA MENDES - 

OAB:MT-3.167-A, TATIANA ALMEIDA DE REZENDE (DEFENSORA 

PÚBLICA) - OAB:, THIAGO SILVA MENDES - OAB:MT/14.934, ZULEICA 

SILVA VIEIRA MENDES - OAB:24198-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16561

 IMPULSIONO OS AUTOS para INTIMAÇÃO das partes dos termos do 

DESPACHO de fl.(s) 55, nos seguintes termos:

DESPACHO

 “[... Vistos.

HOMOLOGO para que produza seus efeitos jurídicos e legais o acordo 

entabulado entre as partes (f. 50/51).

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de 

Processo Civil.

Defiro o pedido de intimação do empregador do requerido (Auto Elétrica 

Rezende, localizado na rua Colonizador Enio Pepino, nº 587, bairro: Setor 

Industrial Sul, cep: 78557-484, Sinop/MT) por meio de Oficial de Justiça, 

para que proceda ao desconto em folha de pagamento dos alimentos no 

percentual de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente.

 Sem custas. Sem honorários.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais. ...]"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100294 Nr: 3901-07.2007.811.0015

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SZ, TMZ, VJSZ, GDCZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B, GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - OAB:19727, 

JOAO PAULO AVANSINI - OAB:10.924, TERESINHA APARECIDA 

BRAGA MENEZES - OAB:MT - 6972 / B, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 Intimar os requeridos, nas pessoas de seus advogados, para, querendo, 

apresentarem impugnação em relação as prestações de contas 

apresentadas pelo inventariante, de forma específica e fundamentada, 

referindo-se expressamente àqueles lançamentos com os quais não 

concordam, no prazo comum de 40 (quarenta) dias, forte no artigo 139, VI 

do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116375 Nr: 8757-43.2009.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALK, JASK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REK-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO GRASSI 

REALI - OAB:MT-8838-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. ANTE O EXPOSTO, homologo, por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, a partilha apresentada à f. 61/63, com 

fundamento no que dispõe o artigo 659 do Código de Processo Civil, 

atribuindo aos nela contemplados os respectivos quinhões, salvo erro, 

omissão ou direitos de terceiros.3.1. Defiro os benefícios da Justiça 

Gratuita, na esteira do artigo 98 e ss. do CPC. 3.2. Certificado o trânsito em 

julgado, lavre-se o formal de partilha/elabore-se a carta de adjudicação e, 

em seguida, expeçam-se os respectivos alvarás referentes aos bens e às 

rendas por ele abrangidos, intimando-se o Fisco (Fazendas Públicas 

municipal, estadual e federal) para lançamento administrativo do imposto 

de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, na forma do 

artigo 659, § 2º c/c artigo 662, § 2º, ambos do CPC. 3.3. Cumpridas todas 

as deliberações, arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo. 3.4. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122093 Nr: 1253-49.2010.811.0015

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJLM-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122452 Nr: 1613-81.2010.811.0015

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELITA DE FATIMA LUZIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTIN BACHTOLD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar requerendo o que de direito.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106737/2/2020 Página 161 de 290



Decisão

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1014069-31.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IDANIR MORONI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU DOMINGOS MORONI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1014069-31.2019.8.11.0015. REQUERENTE: 

IDANIR MORONI REQUERIDO: DIRCEU DOMINGOS MORONI Vistos. 1. 

Considerando que não há aquiescência de todos os herdeiros, recebo o 

presente pelo rito do inventário, ressalvando, desde já, a possibilidade de 

conversão para o rito de arrolamento comum/sumário, caso atendidos os 

requisitos legais. É que, tendo em vista que todos os herdeiros da mesma 

classe renunciaram a herança em favor do monte mor, por escritura 

pública (id. 25947075), necessário a habilitação dos descendentes dos 

renunciantes, que sucedem por direito próprio, nos termos do artigo 1.811 

do Código Civil. Caso inexistam descendentes (netos, bisnetos etc), 

deverá a parte inventariante habilitar os ascendentes do de cujus ou 

acostar ao feito as respectivas certidões de óbito, já que se trata de 

classe subsequente, em concorrência com o(a) cônjuge/companheiro(a), 

nos termos do artigo 1.810 c/c 1.829, ambos do Código Civil. 2. Nomeio 

inventariante o(a) requerente, sob compromisso. Intime-se para assinatura 

do termo de compromisso no prazo de 05 (cinco) dias. 3. No prazo de 20 

(vinte) dias contados da data em que prestou compromisso, deverá o(a) 

inventariante acostar ao feito certidão negativa de testamento, emitida pela 

Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC e, em 

igual prazo, apresentar as primeiras declarações, acompanhadas dos 

documentos cadastrais e fiscais do(s) bem(ns) inventariado(s), 

lavrando-se termo circunstanciado em Cartório (CPC, art. 620). 4. Na 

mesma oportunidade, devem ser apresentadas aos autos, as certidões 

negativas das Fazendas Públicas Federal, Estadual (expedida pela 

Procuradoria Geral do Estado) e Municipal. 5. Indefiro o pedido de 

expedição de ofício às instituições bancárias indicadas, porquanto 

incumbe ao(a) inventariante representar o espólio ativa e passivamente, 

em juízo ou fora dele, nos termos do artigo 618, I do CPC. 6. Cite(m)-se, 

após, o cônjuge/companheiro(a), se for o caso, os herdeiros não 

representados, os legatários, o Ministério Público, se houver herdeiro 

incapaz ou ausente, testamento por cumprir ou Fundação por velar, o 

testamenteiro, se o finado deixou testamento, bem como a Fazenda 

Pública (CPC, art. 626), manifestando-se ela sobre os valores e podendo, 

se deles discordar, juntar prova de cadastro, em 15 (quinze) dias (CPC, 

art. 629), ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados 

(CPC, art. 634), manifestando-se expressamente. 7. Havendo 

concordância quanto às primeiras declarações e quanto aos valores, 

iniciais ou atribuídos, dos bens do espólio (CPC, arts. 630 e 633), lavre-se 

o termo de últimas declarações (CPC, art. 636), intimando-se o(a) 

inventariante para prestá-las, inclusive retificando o valor atribuído à 

causa para após proceder com os recolhimentos das custas e taxas 

complementares, se o caso. 8. Após as últimas declarações, digam as 

partes, em quinze (15) dias (CPC, art. 637). 9. Se concordes, ao cálculo e 

digam todas as partes, em 05 (cinco) dias e, em seguida, a Fazenda 

Pública (CPC, art. 638). Não havendo impugnação aos cálculos, estes 

serão homologados por sentença. 10. Após a homologação dos cálculos e 

recolhimento dos impostos, ao Partidor para organizar o esboço da partilha 

e também o respectivo auto da partilha, conforme pedidos das partes. 

Feito o esboço e o respectivo auto da partilha, devem as partes manifestar 

em 15 (quinze) dias (CPC, art. 652). Em seguida, conclusos para a 

homologação da partilha. 11. Consigno que, de acordo com o art. 654, p.u., 

do CPC, a existência de dívida anterior para com a Fazenda Pública – o 

que não é o caso do ITCMD –, apta a obstar a emissão de certidão ou 

informação negativa de débitos tributários, não impedirá o julgamento da 

partilha, desde que o seu pagamento esteja devidamente garantido. 12. Se 

houver caso de renúncia de herança, ou doação, ou cessão, tome-se por 

termo, devendo a parte transmitente ou renunciante ser intimada na 

pessoa do advogado para assiná-lo. Somente excepcionalmente, e 

quando houver instrumento público de mandato, pode a subscrição do 

termo ser feita pelo procurador, forte no artigo 1.806 do Código Civil. 13. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 27 de janeiro de 2020. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000463-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI ARI BELLINCANTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

TERCEIRO INTERESSADO, INCERTO E NÃO SABIDO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1000463-67.2018.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO:SIDNEI ARI 

BELLINCANTA POLO PASSIVO:DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO e outros (2) Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para querendo manifestar-se à 

respeito da(s) contestação(ões) apresentada(s) que segue(m) em anexo. 

Atenciosamente, CAROLINE FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,6 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010030-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI APARECIDA ZULI TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1010030-25.2018.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.000,00 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:ROSELI APARECIDA ZULI TEIXEIRA POLO PASSIVO:ESTADO DE 

MATO GROSSO Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, para querendo manifestar-se à respeito da(s) 

apelações apresentada(s) que segue(m) em anexo. Atenciosamente, 

CAROLINE FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,6 de 

fevereiro de 2020. SEDE DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA 

PÚBLICA DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 

175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002626-88.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR PONTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002626-88.2016.8.11.0015 

AUTOR(A): JAIR PONTES RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – 

PREENCHIDOS os REQUISITOS do art. 534 do CPC/2015, RECEBO o 

PEDIDO de CUMPRIMENTO de SENTENÇA, razão pela qual DETERMINO as 

ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES no SISTEMA PJE, ante a CONVERSÃO do 

PROCEDIMENTO; II - INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA na pessoa do seu 

Representante Judicial para que apresente IMPUGNAÇÃO no prazo de 30 

(trinta) dias como incidente a estes próprios autos, em consonância com o 

disposto no art. 535 do CPC/2015; III – Com o aporte, INTIME-SE a parte 

IMPUGNADA para, querendo, MANIFESTAR quanto a IMPUGNAÇÃO no 

prazo de 15 (quinze) dias; IV – Caso contrário, CERTIFICADA a AUSÊNCIA 
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de IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, os CÁLCULOS apresentados 

pelo Exequente e DETERMINO, desde já, o quanto segue: a) A EXPEDIÇÃO, 

por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente 

PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, 

do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM 

dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o 

processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que 

será realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. 

V – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte 

EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida na 

SENTENÇA e provida no ACÓRDÃO no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015; Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, 

caberá à parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da 

obrigação às custas da parte Executada ou, alternativamente, a 

conversão em perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento 

voluntário, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o 

VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015; VI – 

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT; VII – Oportunamente, 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007260-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE CARRADORE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1007260-93.2017.8.11.0015 

AUTOR(A): CLARICE CARRADORE RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I 

– PREENCHIDOS os REQUISITOS do art. 534 do CPC/2015, RECEBO o 

PEDIDO de CUMPRIMENTO de SENTENÇA, razão pela qual DETERMINO as 

ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES no SISTEMA PJE, ante a CONVERSÃO do 

PROCEDIMENTO; II - INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA na pessoa do seu 

Representante Judicial para que apresente IMPUGNAÇÃO no prazo de 30 

(trinta) dias como incidente a estes próprios autos, em consonância com o 

disposto no art. 535 do CPC/2015; III – Com o aporte, INTIME-SE a parte 

IMPUGNADA para, querendo, MANIFESTAR quanto a IMPUGNAÇÃO no 

prazo de 15 (quinze) dias; IV – Caso contrário, CERTIFICADA a AUSÊNCIA 

de IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, os CÁLCULOS apresentados 

pelo Exequente no Id 24546278 e DETERMINO, desde já, o quanto segue: 

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, em sendo 

o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO de 

PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 

3º, inc. II, do CPC/2015. V – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO 

a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO 

reconhecida na SENTENÇA e provida no ACÓRDÃO no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso 

injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem 

prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos 

do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015; Em caso de INÉRCIA, 

independentemente de nova intimação, caberá à parte EXEQUENTE se 

MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação às custas da parte 

Executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos, ao que 

FIXO, em caso não cumprimento voluntário, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

em 10% (dez por cento) sob o VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 

1º e 2º, do CPC/2015; VI – COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES 

NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da 

CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da 

CNGC/TJMT; VII – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002867-62.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOANA MAZZEROCCHI DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002867-62.2016.8.11.0015 

AUTOR(A): MARIA JOANA MAZZEROCCHI DOS SANTOS RÉU: MUNICIPIO 

DE SINOP Vistos etc. I – PREENCHIDOS os REQUISITOS do art. 534 do 

CPC/2015, RECEBO o PEDIDO de CUMPRIMENTO de SENTENÇA, razão pela 

qual DETERMINO as ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES no SISTEMA PJE, ante a 

CONVERSÃO do PROCEDIMENTO; II - INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA na 

pessoa do seu Representante Judicial para que apresente IMPUGNAÇÃO 

no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a estes próprios autos, em 

consonância com o disposto no art. 535 do CPC/2015; III – Com o aporte, 

INTIME-SE a parte IMPUGNADA para, querendo, MANIFESTAR quanto a 

IMPUGNAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias; IV – Caso contrário, 

CERTIFICADA a AUSÊNCIA de IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, os 

CÁLCULOS apresentados pelo Exequente e DETERMINO, desde já, o 

quanto segue: a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do 

Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, 

na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, 

em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o 

ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO 

de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 

3º, inc. II, do CPC/2015. V – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO 

a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO 

reconhecida na SENTENÇA e provida no ACÓRDÃO no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso 

injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem 

prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos 

do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015; Em caso de INÉRCIA, 

independentemente de nova intimação, caberá à parte EXEQUENTE se 

MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação às custas da parte 

Executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos, ao que 

FIXO, em caso não cumprimento voluntário, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

em 10% (dez por cento) sob o VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 

1º e 2º, do CPC/2015; VI – COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES 

NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da 

CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da 

CNGC/TJMT; VII – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004971-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004971-90.2017.8.11.0015 

AUTOR(A): AILTON BARBOSA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – 

PREENCHIDOS os REQUISITOS do art. 534 do CPC/2015, RECEBO o 

PEDIDO de CUMPRIMENTO de SENTENÇA, razão pela qual DETERMINO as 

ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES no SISTEMA PJE, ante a CONVERSÃO do 

PROCEDIMENTO; II - INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA na pessoa do seu 

Representante Judicial para que apresente IMPUGNAÇÃO no prazo de 30 

(trinta) dias como incidente a estes próprios autos, em consonância com o 

disposto no art. 535 do CPC/2015; III – Com o aporte, INTIME-SE a parte 

IMPUGNADA para, querendo, MANIFESTAR quanto a IMPUGNAÇÃO no 

prazo de 15 (quinze) dias; IV – Caso contrário, CERTIFICADA a AUSÊNCIA 

de IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, os CÁLCULOS apresentados 
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pelo Exequente e DETERMINO, desde já, o quanto segue: a) A EXPEDIÇÃO, 

por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente 

PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, 

do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM 

dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o 

processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que 

será realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. 

V – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte 

EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida na 

SENTENÇA e provida no ACÓRDÃO no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015; Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, 

caberá à parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da 

obrigação às custas da parte Executada ou, alternativamente, a 

conversão em perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento 

voluntário, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o 

VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015; VI – 

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT; VII – Oportunamente, 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003433-11.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SUELI DO NASCIMENTO MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003433-11.2016.8.11.0015 

AUTOR(A): MARIA SUELI DO NASCIMENTO MORAES RÉU: MUNICIPIO DE 

SINOP Vistos etc. I – PREENCHIDOS os REQUISITOS do art. 534 do 

CPC/2015, RECEBO o PEDIDO de CUMPRIMENTO de SENTENÇA, razão pela 

qual DETERMINO as ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES no SISTEMA PJE, ante a 

CONVERSÃO do PROCEDIMENTO; II - INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA na 

pessoa do seu Representante Judicial para que apresente IMPUGNAÇÃO 

no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a estes próprios autos, em 

consonância com o disposto no art. 535 do CPC/2015; III – Com o aporte, 

INTIME-SE a parte IMPUGNADA para, querendo, MANIFESTAR quanto a 

IMPUGNAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias; IV – Caso contrário, 

CERTIFICADA a AUSÊNCIA de IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, os 

CÁLCULOS apresentados pelo Exequente e DETERMINO, desde já, o 

quanto segue: a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do 

Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, 

na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, 

em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o 

ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO 

de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 

3º, inc. II, do CPC/2015. V – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO 

a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO 

reconhecida na SENTENÇA e provida no ACÓRDÃO no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso 

injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem 

prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos 

do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015; Em caso de INÉRCIA, 

independentemente de nova intimação, caberá à parte EXEQUENTE se 

MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação às custas da parte 

Executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos, ao que 

FIXO, em caso não cumprimento voluntário, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

em 10% (dez por cento) sob o VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 

1º e 2º, do CPC/2015; VI – COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES 

NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da 

CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da 

CNGC/TJMT; VII – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005784-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI DA ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005784-20.2017.8.11.0015 

AUTOR(A): DANIELI DA ROCHA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – 

PREENCHIDOS os REQUISITOS do art. 534 do CPC/2015, RECEBO o 

PEDIDO de CUMPRIMENTO de SENTENÇA, razão pela qual DETERMINO as 

ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES no SISTEMA PJE, ante a CONVERSÃO do 

PROCEDIMENTO; II - INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA na pessoa do seu 

Representante Judicial para que apresente IMPUGNAÇÃO no prazo de 30 

(trinta) dias como incidente a estes próprios autos, em consonância com o 

disposto no art. 535 do CPC/2015; III – Com o aporte, INTIME-SE a parte 

IMPUGNADA para, querendo, MANIFESTAR quanto a IMPUGNAÇÃO no 

prazo de 15 (quinze) dias; IV – Caso contrário, CERTIFICADA a AUSÊNCIA 

de IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, os CÁLCULOS apresentados 

pelo Exequente e DETERMINO, desde já, o quanto segue: a) A EXPEDIÇÃO, 

por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente 

PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, 

do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM 

dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o 

processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que 

será realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. 

V – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte 

EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida na 

SENTENÇA e provida no ACÓRDÃO no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015; Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, 

caberá à parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da 

obrigação às custas da parte Executada ou, alternativamente, a 

conversão em perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento 

voluntário, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o 

VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015; VI – 

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT; VII – Oportunamente, 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164055 Nr: 11995-02.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA ROCHA BARBOSA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:7.119-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO A 

PARTE EXECUTADA, na pessoa de seu(s) advogado(s) para que efetue, 

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

importe de R$ 562,38 (quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e oito 

centavos), sob pena de restrição de seu nome e CPF junto à dívida ativa 

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

CNGC-TJMT. Este valor deverá ser recolhido numa única guia, 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) e valor da taxa, qual seja R$ 148,98 (cento e 
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quarenta e oito reais e noventa e oito centavos).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246259 Nr: 16013-27.2015.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIVA LUCIANE DE OLIVEIRA SUSSAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 INTIMAÇÃO do advogado da requerente para manifestar-se, no prazo de 

10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado às fls. 105/113.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192187 Nr: 13843-53.2013.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI KLITZKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THIAGO VIZZOTTO 

ROBERTS, para devolução dos autos nº 13843-53.2013.811.0015, 

Protocolo 192187, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000947-14.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HECTOR PERICLES DE CASTRO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA KOSLOWSKI NAZZARI OAB - MT0018196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1000947-14.2020.8.11.0015 IMPETRANTE: HECTOR PERICLES DE 

CASTRO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO 

Vistos etc. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE 

LIMINAR proposto por HECTOR PERICLES DE CASTRO em desfavor do 

SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE SINOP-MT. Aduz a 

inicial que “em 09/01/2020 o Impetrante solicitou formalmente, conforme 

cópia do requerimento em anexo, acesso informações sobre o programa 

de implementações dos radares fixos de trânsito”. Informa que “passado 

mais de 20 (vinte) dias sem qualquer resposta ao requerimento de 

informação por parte da autoridade coatora, ou justificativa quanto a 

ausência de resposta, o autor se viu obrigado a intentar o presente writ 

para fazer valer seu direito constitucional a acesso a informação pública”. 

Sustenta que “trata-se de ato ilegal da autoridade coatora, 

consubstanciada na restrição ao livre acesso à informação, nos termos 

da Lei 12.527/11 - Lei de Acesso à Informação”. Por essas razões, 

REQUER, que seja “defira a medida liminar pleiteada, para, nos termos do 

Art. 7º, inc. III da Lei 12.016, determinando ao Impetrado que proceda a 

imediata liberação das seguintes informações: 1. Projeto de Elaboração, 

Planejamento Estratégico e Execução e/ou dos estudos realizados que 

comprovaram a necessidade da alocação dos radares fixos, juntamente 

com o estudo de mobilidade urbana, imprescindível e justificável frente ao 

número expressivo de dispositivos; 2. Termo de Cooperação Técnica 

firmado entre o município de Sinop e a empresa prestadora do serviço, 

podendo ser serviços de planejamento, locação, instalação, manutenção e 

monitoramento dos radares; 3. Previsão do Orçamentário e Financeiro 

para tal despesa, de acordo com o PTA/2020; 4. Legislações vigentes (de 

âmbito federal, estadual ou municipal) que respaldaram o estudo dos 

pontos/locais de implantação dos radares; 5. Relação da Equipe Técnica 

que participou do processo, com devida qualificação de cada membro; 6. 

Relação de outras instituições públicas, privadas ou organizações sociais 

que participaram do processo de implantação dos radares, considerando 

o período de estudos e planejamentos até a alocação dos mesmos. 

Exemplo: Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Guarda Municipal, 

Ministério Público Estadual, demais Secretarias Municipais. Sugiro cópia 

das Atas das reuniões em que tais instituições participaram; 7. Dados 

estatísticos (números) de acidentes ocorridos no município entre os anos 

de 2017 a 2019, discriminando o número de acidentes ocorridos nos 

pontos de instalações dos radares; 8. Dados estatísticos (números) de 

óbitos ocorridos nos locais de instalação dos radares; 9. Quaisquer outros 

documentos pertinentes, sejam técnicos, estatísticos, pareceres, entre 

outros que favoreçam o entendimento sobre as instalações dos radares 

nas ruas de Sinop. Todavia, em manifesta ilegalidade, a Autoridade 

Coatora até o presente momento não disponibilizou a informação, tão 

pouco justificou o motivo”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o 

Relatório. Decido. O MANDADO de SEGURANÇA é meio processual 

adequado, para proteger DIREITO LÍQUIDO e CERTO, sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação por parte de 

autoridade pública, conforme definição constitucional (artigo 5º, LXIX, da 

Constituição da República). Ao utilizar-se do “writ”, o Impetrante há de 

demonstrar, mediante PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA, com precisão e clareza, 

qual o direito líquido e certo próprio que pretende defender, porque, em 

ação dessa natureza, o que se pede não é a declaração de nulidade do 

ato impugnado, mas uma determinação à autoridade impetrada para que 

cesse a ofensa ao direito subjetivo da impetrante. Por tais motivos, só o 

titular de direito próprio pode impetrar mandado de segurança, não lhe 

cabendo vindicar, em seu nome, direito alheio. Para a CONCESSÃO da 

LIMINAR em sede de mandado de segurança, mister se faz a constatação 

da existência dos REQUISITOS LEGAIS, quais sejam: a ofensa ao direito 

líquido e certo, o “FUMUS BONI JURIS” e o “PERICULUM IN MORA”. Para o 

professor Celso Agrícola Barbi, aliás, “a liquidez e certeza do direito é a 

primeira das condições da ação, no que toca ao mandado de segurança” 

(BARBI, Celso Agrícola. Do mandado de segurança. 3ª Ed. Rio de Janeiro, 

Forense, 1976. p. 77 ). Como afirmado anteriormente, a concessão da 

medida liminar em mandado de segurança devem concorrer dois requisitos 

legais, quais sejam: 1 – que haja relevância dos motivos ou fundamentos 

em que se assenta o pedido inicial; e 2 – que haja a possibilidade da 

ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil 

reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o 

ato coator até a sentença final, ou se o provimento jurisdicional instado só 

lhe for reconhecido na sentença final de mérito, nos precisos termos do 

artigo 7º, inciso III, da Lei nº. 12.016/2009. Sobre a possibilidade de 

concessão de LIMINAR em MANDADO de SEGURANÇA, transcrevo os 

ensinamentos de Rizzato Lara, em passagem irretocável: “Como na 

antecipação realizada através da liminar há uma coincidência entre o que 

se antecipa e o que se pretende obter ao final, ou seja, a medida de 

segurança, existe desde logo uma satisfação do pedido. (...) A sua 

função primordial é garantir que a ordem determinada através do mandado 

de segurança seja eficaz no plano fático. Como ela obtém o resultado? 

Possibilitando ao impetrante do writ que sua pretensão seja, na prática, 

satisfeita ab initio.” A JURISPRUDÊNCIA não destoa: MANDADO DE 

SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR SATISFATIVA. 1. Em 

Mandado de Segurança é possível a concessão de liminares satisfativa. 2. 

Embora satisfativa, em face da provisoriedade de que se revestem, não 

obstante a prolação de sentença de mérito. 3. Apelo e remessa 

improvidos. No caso dos autos, a relevância dos FUNDAMENTOS da 

IMPETRAÇÃO RESTARAM DEMONSTRADOS. Vejamos: “In casu” o 

Impetrante pretendendo ter acesso às informações relacionadas ao 

programa de implementações dos radares fixos de trânsito, solicitou-as, 

no dia 09/01/2020, perante a Autoridade Coatora, contudo, passado mais 

de 20 (vinte) dias, não obteve resposta ao requerimento. Nos termos do 

expressamente previsto no artigo 37, caput, da Constituição da República 

Federativa do Brasil, a Administração Pública deve obediência aos 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência. No que tange à publicidade dos atos administrativos, impõe-se a 

observância do disposto no artigo 5°, inciso XXXIII, da CRF, in verbis: Art. 

5° - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
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propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXIII - todos têm direito a receber 

dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de 

interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena 

de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 

segurança da sociedade e do Estado. Frise-se que o princípio da 

publicidade tem por escopo manter a transparência na prática dos atos da 

Administração Pública, associando-se, ainda, à garantia de acesso do 

cidadão aos registros públicos. Com o fito de resguardar esse direito, foi 

editada, a Lei n. 12.527/2011, que trata do direito de acesso a informações 

públicas, dentre outras providências, pela qual se consolidou o direito à 

informação como regra, sendo o sigilo uma exceção, vindo a estabelecer 

procedimentos para que a Administração responda em tempo razoável os 

pedidos de informação de interesse particular, coletivo ou geral 

formulados por qualquer cidadão ou interessado. Pontuo que o artigo 11, 

da citada lei, preconiza que o acesso deve ser imediato, se a informação 

estiver disponível e (ou) prescreve o prazo de 20 (vinte) dias para a 

prestação da informação, a saber: Art. 11 - O órgão ou entidade pública 

deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível. 

§ 1° Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta 

no caput, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não 

superior a 20 (vinte) dias: I - comunicar a data, local e modo para se 

realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão; II - indicar as 

razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso 

pretendido; ou III - comunicar que não possui a informação, indicar, se for 

do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, 

remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o 

interessado da remessa de seu pedido de informação. A referida 

legislação ainda esclarece: Art. 7° - O acesso à informação de que trata 

esta Lei compreende, entre outros, os direitos de obter: I - orientação 

sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre 

o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada; II - 

informação contida em registros ou documentos, produzidos ou 

acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos 

públicos; III - informação produzida ou custodiada por pessoa física ou 

entidade privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou 

entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado; IV - informação 

primária, íntegra, autêntica e atualizada; V - informação sobre atividades 

exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, 

organização e serviços; VI - informação pertinente à administração do 

patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos 

administrativos; e VII - informação relativa: a) à implementação, 

acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos 

órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos; b) 

ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas 

realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo 

prestações de contas relativas a exercícios anteriores. Grifo nosso No 

caso dos autos, no entanto, o Impetrado omitiu-se em analisar o pedido 

formulado pelo Impetrante prestando as informações solicitadas, ferindo, o 

seu direito fundamental de acesso à informação pública. A propósito 

excertos de julgados: Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado: 

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO A 

INFORMAÇÕES DE ÓRGÃO PÚBLICO. PREFEITA. DIREITO INDIVIDUAL 

FUNDAMENTAL. CIDADÃOS. PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. PUBLICIDADE 

DOS ATOSADMINISTRATIVOS. -Em se tratando de direito fundamental, o 

acesso às informações de órgãos públicos deve ser assegurado de 

forma ampla e efetiva, cabendo tão somente as restrições previstas na 

própria Constituição. -A Administração Pública deve observar, entre 

outros, o princípio da publicidade, sendo fundamental ao Estado 

Democrático de Direito a efetivação dos meios de participação dos 

cidadãos nos atos da Administração Pública, acompanhando as decisões 

e as contratações realizadas e fiscalizando o atendimento à legalidade e 

ao melhor interesse da coletividade. -Sentença confirmada no reexame 

necessário, prejudicado o recurso voluntário. (TJMG - 1 a Câmara Cível - 

Apelação Cível n o 10101120346906001 - Rel. Des. Eduardo Andrade - 

Julgada em 25/03/2014). Grifo Nosso REEXAME NECESSÁRIO – 

MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO À INFORMAÇÃO – PEDIDO DE 

FORNECIMENTO DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS PÚBLICOS – 

OMISSÃO – DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À INFORMAÇÃO – 

OFENSA AO ART. 5º, XXXIII, DA CF E À LEI N.º 12.527/2011 – SENTENÇA 

RATIFICADA. De acordo com o inciso XXXIII do art. 5º da Constituição 

Federal, “todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de 

seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão 

prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas 

aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do 

Estado”. A Lei de acesso à informação preconiza que o acesso deve ser 

imediato, se a informação estiver disponível, e (ou) prescreve o prazo de 

20 (vinte) dias para sua prestação (Lei n.º 12.527/201, art.11). (N.U 

0028129-89.2012.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2017, 

Publicado no DJE 04/12/2017). Grifo nosso Dada essa conjuntura, é 

indiscutível que o ente público, ao omitir-se de fornecer as informações 

requeridas, indubitavelmente, ofende o direito líquido e certo da Impetrante. 

Deste modo, diante dos DOCUMENTOS colacionados aos autos, entendo 

estarem PRESENTES os REQUISITOS autorizadores para a concessão do 

pedido liminar pretendido, assim, o DEFERIMENTO é medida que se IMPÕE. 

“Ex positis”, DEFIRO a LIMINAR postulada no sentido de DETERMINAR ao 

Impetrado que, no prazo de 10 (dez) dias em analogia ao disposto no § 2°, 

art. 11, da Lei n° 12.527/2011, RESPONDA o OFÍCIO n° 01/H.P.C/2020, 

Protocolo n° 052/2020 FORNECENDO as INFORMAÇÕES SOLICITADAS, 

salvo se estas se enquadrarem em uma das hipóteses amparadas pelo 

sigilo. NOTIFIQUE-SE a(s) AUTORIDADE(S) apontada(s) como 

COATORA(S), a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7º, I, LMS), 

preste(m) as informações que entender (em) ser pertinentes, bem como 

cientifique o órgão de representação judicial da pessoa jurídica 

interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, 

querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, LMS). PRESTADAS as 

INFORMAÇÕES, conceda-se VISTA ao MINISTÉRIO PÚBLICO (art. 12, 

LMS). Após, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000741-97.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCO BACHA BUSTAMANTE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GOULART BACHA BUSTAMANTE OAB - MT26454/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Secretaria da Fazenda de Mato Grosso (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1000741-97.2020.8.11.0015 IMPETRANTE: GLAUCO BACHA 

BUSTAMANTE IMPETRADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, SECRETARIA DA FAZENDA DE MATO GROSSO Vistos 

etc. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR 

proposto por GLAUCO BACHA BUSTAMANTE em desfavor do CHEFE DO 

POSTO FISCAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO 

GROSSO – SEFAZ DE SINOP e do CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - PGE DE SINOP. Aduz a inicial que “o 

impetrante é produtor rural domiciliado na cidade de Sinop-MT” e que “no 

desempenho de sua atividade agrícola optou junto a SECRETARIA DA 

FAZENDA DE MATO GROSSO pelo diferimento do ICMS” esclarecendo que 

“os optantes por esse regime são obrigados a informar nas notas fiscais 

um número de certidão válido, sob pena de multa ou até mesmo apreensão 

dos produtos”. Informa que “para obter as certidões faz-se necessário 

acessar o site da SECRETARIA DA FAZENDA DE MATO GROSSO, 

informando seu CPF e obtendo a certidão, seja ela negativa ou positiva” e 

que “na iminência do vencimento da última certidão emitida, o Impetrante 

realizou os supracitados procedimentos e recebeu como informação que 

não seria possível a emissão de tal certidão”. Sustenta que “não satisfeito, 

procurou o escritório da SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA na 

cidade de Sinop, tendo novamente frustrado seu requerimento, sendo 

ainda informado de que não poderiam emitir a certidão, pois haviam 

pendências junto a PROCURADORIA GERAL DO ESTADO” e “munido 

dessa informação, o Impetrante se deslocou até a unidade da 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO em Sinop (no poupa tempo), onde 

descobriu que a não emissão da referida certidão se dava por conta de 

‘pendências em aberto’ junto a PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, 

sendo referentes as Certidões de Dívida Ativa”. Esclarece que “faz-se 

necessário levar em consideração que o Impetrante busca emissão de 

uma simples certidão de débitos fiscais, pouco importa se a mesma for 

negativa ou não” e ressalta que “todos os débitos estão sendo discutidos 
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judicialmente, sendo que em todos os processos de Declaratória de 

Inexistência de Débitos foram oferecidas garantia real”. Por essas razões, 

REQUER, que seja “concedida MEDIDA LIMINAR de modo a assegurar ao 

impetrante seu direito constitucional à obtenção de certidão referente a 

débitos ficais”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. Em ID. 28786368 o 

Impetrante ADITA a PETIÇÃO INICIAL INDICANDO as AUTORIDADES 

COATORAS, conforme solicitado na decisão de ID. 28681118. É o 

Relatório. Decido. O MANDADO de SEGURANÇA é meio processual 

adequado, para proteger DIREITO LÍQUIDO e CERTO, sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação por parte de 

autoridade pública, conforme definição constitucional (artigo 5º, LXIX, da 

Constituição da República). Ao utilizar-se do “writ”, o Impetrante há de 

demonstrar, mediante PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA, com precisão e clareza, 

qual o direito líquido e certo próprio que pretende defender, porque, em 

ação dessa natureza, o que se pede não é a declaração de nulidade do 

ato impugnado, mas uma determinação à autoridade impetrada para que 

cesse a ofensa ao direito subjetivo da impetrante. Por tais motivos, só o 

titular de direito próprio pode impetrar mandado de segurança, não lhe 

cabendo vindicar, em seu nome, direito alheio. Para a CONCESSÃO da 

LIMINAR em sede de mandado de segurança, mister se faz a constatação 

da existência dos REQUISITOS LEGAIS, quais sejam: a ofensa ao direito 

líquido e certo, o “FUMUS BONI JURIS” e o “PERICULUM IN MORA”. Para o 

professor Celso Agrícola Barbi, aliás, “a liquidez e certeza do direito é a 

primeira das condições da ação, no que toca ao mandado de segurança” 

(BARBI, Celso Agrícola. Do mandado de segurança. 3ª Ed. Rio de Janeiro, 

Forense, 1976. p. 77 ). Como afirmado anteriormente, a concessão da 

medida liminar em mandado de segurança devem concorrer dois requisitos 

legais, quais sejam: 1 – que haja relevância dos motivos ou fundamentos 

em que se assenta o pedido inicial; e 2 – que haja a possibilidade da 

ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil 

reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o 

ato coator até a sentença final, ou se o provimento jurisdicional instado só 

lhe for reconhecido na sentença final de mérito, nos precisos termos do 

artigo 7º, inciso III, da Lei nº. 12.016/2009. Sobre a possibilidade de 

concessão de LIMINAR em MANDADO de SEGURANÇA, transcrevo os 

ensinamentos de Rizzato Lara, em passagem irretocável: “Como na 

antecipação realizada através da liminar há uma coincidência entre o que 

se antecipa e o que se pretende obter ao final, ou seja, a medida de 

segurança, existe desde logo uma satisfação do pedido. (...) A sua 

função primordial é garantir que a ordem determinada através do mandado 

de segurança seja eficaz no plano fático. Como ela obtém o resultado? 

Possibilitando ao impetrante do writ que sua pretensão seja, na prática, 

satisfeita ab initio.” A JURISPRUDÊNCIA não destoa: MANDADO DE 

SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR SATISFATIVA. 1. Em 

Mandado de Segurança é possível a concessão de liminares satisfativa. 2. 

Embora satisfativa, em face da provisoriedade de que se revestem, não 

obstante a prolação de sentença de mérito. 3. Apelo e remessa 

improvidos. No caso dos autos, a relevância dos FUNDAMENTOS da 

IMPETRAÇÃO RESTARAM PARCIALMENTE DEMONSTRADOS. Vejamos: “In 

casu” o Impetrante pretende a emissão de certidão positiva com efeito de 

negativa. Segundo o Impetrante está sendo óbice à emissão da certidão 

negativa de débitos, as Certidões de Dívidas Ativas n° 2014272, n° 

20153583 e n° 2016977. A CDA n° 2014272 é objeto da Execução Fiscal 

n° 2846-28.2018.8.11.0082, a CDA n° 20153583 é objeto da Execução 

Fiscal n° 168-11.2016.8.11.0082 e a CDA n° 2016977 é objeto da 

Execução Fiscal n° 16132-46.2019.8.11.0015, sendo que foi proposta a 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito n° 2847-13.2018.811.0082, n° 

2197-41.2016.8.11.0015 e n° 6968-62.2016.811.0015, respectivamente. 

Na Ação Declaratória de Inexistência de Débito n° 2197-41.2016.8.11.0015 

e n° 6968-62.2016.811.0015, que tramitam perante esse Juízo, através de 

consultas no Sistema Apolo, verifica-se que em ambas as ações foram 

prestadas pelo Impetrante caução real garantindo o Juízo para sustação 

dos efeitos dos protestos da CDA n° 20153583 e da CDA n° 2016977. 

Quanto a Ação Declaratória de Inexistência de Débito n° 

2847-13.2018.811.0082, referente à CDA n° 2014272, por tramitar 

fisicamente, na Comarca de Cuiabá- MT, não é de conhecimento deste 

Magistrado se houve prestação de caução real para garantia do Juízo, 

naqueles autos. Dessa maneira, pelo menos no que tange as Certidões de 

Dívidas Ativas n° 20153583 e n° 2016977, o Impetrante faz jus à obtenção 

de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, eis que garantido o Juízo 

através de caução real com prestação de bem imóvel idôneo e de valor 

superior a dívida tributária na Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

n° 2197-41.2016.8.11.0015 e n° 6968-62.2016.811.0015. Convém 

destacar que, nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional, é 

possível a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa nos casos 

em que existam créditos tributários objeto de execução em que tenha sido 

efetivada penhora. Apesar de, no presente caso, não ter sido realizado 

penhora, o mesmo raciocínio deve ser aplicado ao crédito garantido por 

caução real, eis que em ambos os casos, a satisfação da dívida está 

assegurada. Dessa forma, mostra-se evidente o direito líquido e certo da 

Impetrante a obtenção da certidão positiva com efeitos de negativa, 

mesmo havendo, contra si, execução em andamento, isso porque o 

crédito tributário está garantido por caução real, impondo-se a concessão 

da medida liminar, nos termos do art. 206 do CTN. Nesse sentido, excertos 

de julgados: APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. MANDADO DE 

SEGURANÇA PREVENTIVO. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM 

EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. PRESENTE GARANTIA DO JUÍZO. 

A emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do art. 

206 do CTN, pressupõe a garantia do juízo, o que se verifica no caso 

concreto APELO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (Apelação Cível Nº 

70056908064, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 18/11/2013) (TJ-RS - AC: 

70056908064 RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 

18/11/2013, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 22/11/2013) Grifo Nosso REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 

(199) JUÍZO RECORRENTE: CAMILO COLA FILHO RECORRIDO: 

RESPONSÁVEL PELA AGÊNCIA EMPRESARIAL DA RECEITA - AGÊNCIA 

DE ATENDIMENTO, DISTRITO FEDERAL E M E N T A TRIBUTÁRIO. 

PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITO DE NEGATIVA. EXPEDIÇÃO. 

POSSIBILIDADE. PENHORA DE IMÓVEL. GARANTIA. VALOR SUFICIENTE. 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Havendo a demonstração incontroversa de 

que o contribuinte prestou garantia com a penhora de imóvel em valor 

suficiente para assegurar a totalidade do débito exequendo, é direito 

liquido e certo a expedição de certidão positiva de débito com efeito de 

negativa, nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional. 2. 

Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença confirmada. 

(TJ-DF 07098733020188070018 DF 0709873-30.2018.8.07.0018, Relator: 

MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 25/09/2019, 3ª Turma 

Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/10/2019 . Pág.: Sem 

Página Cadastrada.) Grifo Nosso Outrossim, a ausência de certidão 

positiva com efeito de negativa resulta na absoluta interrupção das 

atividades comerciais da empresa Impetrante, ante o impedimento de 

emissão de notas fiscais, o que lhe causa danos irreparáveis, restando 

evidente o periculum in mora. Deste modo, diante dos DOCUMENTOS 

colacionados aos autos, entendo estarem PRESENTES os REQUISITOS 

autorizadores para a concessão do pedido liminar pretendido, assim, o 

DEFERIMENTO é medida que se IMPÕE. “Ex positis”, DEFIRO 

PARCIALMENTE a LIMINAR postulada no sentido de DETERMINAR a 

EMISSÃO da CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA somente no 

que tange às Certidões de Dívidas Ativas n° 20153583 e n° 2016977, 

salvo a EXISTÊNCIA de outras SITUAÇÕES que não a DISCUTIDA nestes 

autos. RECEBO o ADITAMENTO à PETIÇÃO INICIAL. NOTIFIQUE-SE a(s) 

AUTORIDADE(S) apontada(s) como COATORA(S), a fim de que, no prazo 

de 10 (dez) dias (art. 7º, I, LMS), preste(m) as informações que entender 

(em) ser pertinentes, bem como cientifique o órgão de representação 

judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem 

documentos, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, LMS). 

PRESTADAS as INFORMAÇÕES, conceda-se VISTA ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO (art. 12, LMS). Após, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000945-44.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLEIDE RIBEIRO SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA OAB - MT0017329A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE
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V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1000945-44.2020.8.11.0015 REQUERENTE: CRISLEIDE RIBEIRO SANCHES 

REQUERIDO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO Vistos etc. I – 

Considerando o OFÍCIO CIRCULAR nº 356/2018-DAPI-CGJ, de 30/11/2018, 

que determina o “imediato cumprimento do acórdão” do INCIDENTE de 

RESOLUÇÃO de DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, “com a 

remessa das ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, aos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, 

observadas as restrições previstas na Lei nº 12.153/2009 (...)” (grifo 

nosso); II – DETERMINO a IMEDIATA REMESSA e REDISTRIBUIÇÃO dos 

presentes autos para o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL desta COMARCA, com 

as cautelas e anotações necessárias; III – INTIMEM-SE as PARTES. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002626-88.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR PONTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002626-88.2016.8.11.0015 AUTOR: 

JAIR PONTES RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por JAIR PONTES em desfavor do 

MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em linhas gerais, a implantação do 

reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da 

conversão da moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Aduz a inicial que 

a parte Requerente foi aprovada no Concurso Público, e foi nomeado em 

01 de setembro de 2008, conforme holerite, para o cargo de vigia, 

Referência CE-09. Estende afirmando que com o advento da Lei nº 

8.880/94 houve uma defasagem salarial de 11,98% nos vencimentos da 

parte Autora, em face de um erro de conversão da moeda (Cruzeiros 

Reais para URV). Esclarece que pretende, portanto, a percepção da perda 

salarial em 11,98% relativos à conversão do Cruzeiro Real para URV, 

instituída pela Lei nº 8.880/94, bem como a incorporação nos seus 

vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. Pelo MUNICÍPIO DE 

SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 4976477 arguindo em 

preliminar a ilegitimidade ativa (limitação de ordem subjetiva), e, no mérito, 

pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. A parte Autora apresentou 

IMPUGNAÇÃO ao ID. Num. 5033882 rechaçando as exposições 

contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos iniciais. Após, os 

autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. O deslinde da 

controvérsia não carece de dilação probatória, eis que se trata de 

MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as PROVAS 

TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a formação do 

CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se CONFRONTARIA com os 

PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA PROCESSUAL. Isto porque, o 

JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como tal, incumbe a ele velar para 

que a instrução probatória seja concluída de modo a formar o seu 

convencimento. Nessa direção, pode o julgador indeferir a produção de 

provas que julgue desnecessária ou meramente protelatória, mormente 

quando já existam outras provas suficientes que embasem seu “decisum”, 

como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo exercício do seu PODER 

DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, do CPC/2015. A 

JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu por proferir 

sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como determina o 

art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os elementos 

constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

ATIVA O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora 

Requerente ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço 

público, de modo que falta a este relação jurídica preexistente com o 

Município, ora Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que 

ao tempo da conversão da URV a parte Requerente era servidora do 

Requerido, o processo deve ser extinto” (Num. 4976477). Ora, o 

REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 
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teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2008, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2016), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (01/12/2016 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por JAIR PONTES em desfavor do MUNICÍPIO DE 

SINOP, objetivando, em linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% 

na remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da moeda em 

URV, consignando-se que a incorporação deve incidir sobre quaisquer 

verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração devida 

em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 

8.880/1994, que dispõe sobre o PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO 

ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e que instituiu a 

UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a assegurar um aumento de 

remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um MÉTODO para a 

CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da referida norma, convencionou a 

forma em que os vencimentos dos servidores públicos seriam convertidos 

em URV, a partir de 1º de março de 1994, confira: “Art. 22 - Os valores 

das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções 

de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são 

convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que 

determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o 

seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro 

e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros 

reais do equivalente em URV do último dia desses meses, 

respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente 

da data do pagamento; II - extraindo-se a média aritmética dos valores 

resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono especial a que se refere a 

Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em 

cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de 

que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não 

poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores 

aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 

1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso 

XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto nos incisos I e II 

aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais nominalmente 

identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e 

que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário. § 4º - 

As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à 

produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de 

apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus 

valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no 

valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste artigo 

aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e fundações, 

qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os servidores 

cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários convertidos 

em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 7º - 

Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas de 

vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares expressas 

em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes da 

Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 
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reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 
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PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007260-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE CARRADORE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1007260-93.2017.8.11.0015 AUTOR: 

CLARICE CARRADORE RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA proposta por 

CLARICE CARRADORE em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, 

objetivando, em linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na 

remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da moeda em URV, 

consignando-se que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem 

como ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da 

implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em 

liquidação de sentença. Aduz a inicial que a parte Requerente foi 

aprovada no Concurso Público, e foi nomeada em 01 de agosto de 2008, 

para o cargo de professora, 20h, Referência CE-20. Estende afirmando 

que com o advento da Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem salarial de 

11,98% nos vencimentos da parte Autora, em face de um erro de 

conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que 

pretende, portanto, a percepção da perda salarial em 11,98% relativos à 

conversão do Cruzeiro Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem 

como a incorporação nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS à 

INICIAL. CITAÇÃO ao ID. Num. 9054224. Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi 

apresentada CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 9596581 arguindo em preliminar 

a ilegitimidade ativa (limitação de ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela 

improcedência dos pedidos iniciais. A parte Autora apresentou 

IMPUGNAÇÃO ao ID. Num. 9597286 rechaçando as exposições 

contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos iniciais. Após, os 

autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. O deslinde da 

controvérsia não carece de dilação probatória, eis que se trata de 

MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as PROVAS 

TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a formação do 

CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se CONFRONTARIA com os 

PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA PROCESSUAL. Isto porque, o 

JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como tal, incumbe a ele velar para 

que a instrução probatória seja concluída de modo a formar o seu 

convencimento. Nessa direção, pode o julgador indeferir a produção de 

provas que julgue desnecessária ou meramente protelatória, mormente 

quando já existam outras provas suficientes que embasem seu “decisum”, 

como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo exercício do seu PODER 

DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, do CPC/2015. A 

JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu por proferir 

sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como determina o 

art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os elementos 

constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

ATIVA O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora 

Requerente ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço 

público, de modo que falta a este relação jurídica preexistente com o 

Município, ora Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que 

ao tempo da conversão da URV a parte Requerente era servidora do 

Requerido, o processo deve ser extinto” (Num. 9596581). Ora, o 

REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 
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especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2008, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (09/06/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

CUMULADA COM COBRANÇA proposta por CLARICE CARRADORE em 

desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando, em linhas gerais, a 

implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, 

resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se que a 

incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 

13º salário, férias, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o 

PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO 

NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a 

assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim 

estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da 

referida norma, convencionou a forma em que os vencimentos dos 

servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março 

de 1994, confira: “Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos 

e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de 

março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, 

da Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 
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Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 
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aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004551-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA PRESTES DIAS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004551-85.2017.8.11.0015 AUTOR: 

SILVIA PRESTES DIAS DOS SANTOS RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por SILVIA 

PRESTES DIAS DOS SANTOS em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, 

objetivando, em linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na 

remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da moeda em URV, 

consignando-se que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem 

como ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da 

implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em 

liquidação de sentença. Aduz a inicial que a parte Requerente foi 

aprovada no Concurso Público, realizado em 26/05 e 12/06/2002, 

conforme Termo de Posse datado de 27 de fevereiro de 2004, para o 

cargo de zelador, Referência CE-02. Estende afirmando que com o 

advento da Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem salarial de 11,98% nos 

vencimentos da parte Autora, em face de um erro de conversão da moeda 

(Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que pretende, portanto, a 

percepção da perda salarial em 11,98% relativos à conversão do Cruzeiro 

Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem como a incorporação 

nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS ao ID. Num. 5881542. 

CITAÇÃO ao ID. Num. 6076371. Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada 

CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 8073929 arguindo em preliminar a ilegitimidade 

ativa (limitação de ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela 

improcedência dos pedidos iniciais. A parte Autora apresentou 

IMPUGNAÇÃO ao ID. Num. 9443666 rechaçando as exposições 

contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos iniciais. Após, os 

autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. O deslinde da 

controvérsia não carece de dilação probatória, eis que se trata de 

MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as PROVAS 

TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a formação do 

CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se CONFRONTARIA com os 

PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA PROCESSUAL. Isto porque, o 

JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como tal, incumbe a ele velar para 

que a instrução probatória seja concluída de modo a formar o seu 

convencimento. Nessa direção, pode o julgador indeferir a produção de 

provas que julgue desnecessária ou meramente protelatória, mormente 

quando já existam outras provas suficientes que embasem seu “decisum”, 

como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo exercício do seu PODER 

DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, do CPC/2015. A 

JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu por proferir 

sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como determina o 

art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os elementos 

constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

ATIVA O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora 

Requerente ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço 

público, de modo que falta a este relação jurídica preexistente com o 

Município, ora Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que 

ao tempo da conversão da URV a parte Requerente era servidora do 

Requerido, o processo deve ser extinto” (Num. 8073929). Ora, o 
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REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2002, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (05/04/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por SILVIA PRESTES DIAS DOS SANTOS em 

desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando, em linhas gerais, a 

implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, 

resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se que a 

incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 

13º salário, férias, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o 

PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO 

NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a 

assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim 

estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da 

referida norma, convencionou a forma em que os vencimentos dos 

servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março 

de 1994, confira: “Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos 

e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de 

março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, 

da Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 
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EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 
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Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003433-11.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SUELI DO NASCIMENTO MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003433-11.2016.8.11.0015 AUTOR: 

MARIA SUELI DO NASCIMENTO MORAES RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por MARIA 

SUELI DO NASCIMENTO MORAES em desfavor do MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT, objetivando, em linhas gerais, a implantação do reajuste de 

11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da 

moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve incidir sobre 

quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais 

vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração devida 

em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Aduz a inicial que a parte Requerente 

foi aprovada no Concurso Público realizado em 05/06/2005, conforme 

Termo de Posse datado de 16 de janeiro de 2008, para o cargo de zelador, 

Referência CE-02. Estende afirmando que com o advento da Lei nº 

8.880/94 houve uma defasagem salarial de 11,98% nos vencimentos da 

parte Autora, em face de um erro de conversão da moeda (Cruzeiros 

Reais para URV). Esclarece que pretende, portanto, a percepção da perda 

salarial em 11,98% relativos à conversão do Cruzeiro Real para URV, 

instituída pela Lei nº 8.880/94, bem como a incorporação nos seus 

vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS ao ID. Num. 4527720. Pelo 

MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 5850497 

arguindo em preliminar a ilegitimidade ativa (limitação de ordem subjetiva), 

e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. A parte 

Autora apresentou IMPUGNAÇÃO ao ID. Num. 7286969 rechaçando as 

exposições contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos 

iniciais. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. O 

deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, eis que se 

trata de MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as 

PROVAS TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a 

formação do CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se 

CONFRONTARIA com os PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA 

PROCESSUAL. Isto porque, o JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como 

tal, incumbe a ele velar para que a instrução probatória seja concluída de 

modo a formar o seu convencimento. Nessa direção, pode o julgador 
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indeferir a produção de provas que julgue desnecessária ou meramente 

protelatória, mormente quando já existam outras provas suficientes que 

embasem seu “decisum”, como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo 

exercício do seu PODER DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, 

do CPC/2015. A JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu 

por proferir sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como 

determina o art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os 

elementos constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

ATIVA O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora 

Requerente ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço 

público, de modo que falta a este relação jurídica preexistente com o 

Município, ora Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que 

ao tempo da conversão da URV a parte Requerente era servidora do 

Requerido, o processo deve ser extinto” (Num. 5850497). Ora, o 

REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2008, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2016), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (20/12/2016 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por MARIA SUELI DO NASCIMENTO MORAES em 

desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando, em linhas gerais, a 

implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, 

resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se que a 

incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 

13º salário, férias, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o 

PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO 

NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a 

assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim 

estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da 

referida norma, convencionou a forma em que os vencimentos dos 

servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março 

de 1994, confira: “Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos 

e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de 

março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, 

da Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 
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soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 
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Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005784-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI DA ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005784-20.2017.8.11.0015 AUTOR: 

DANIELI DA ROCHA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por DANIELI DA ROCHA em 

desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em linhas gerais, a 

implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, 

resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se que a 

incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 

13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento 
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da diferença de remuneração devida em razão da implantação, pertinente 

ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Aduz 

a inicial que a parte Requerente foi aprovada no Concurso Público, 

homologado em 08/04/2015 conforme Termo de Posse datado de 11 de 

fevereiro de 2016, para o cargo de administrador escolar, 40h, técnico 

administrativo escolar, Referência CE-30. Estende afirmando que com o 

advento da Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem salarial de 11,98% nos 

vencimentos da parte Autora, em face de um erro de conversão da moeda 

(Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que pretende, portanto, a 

percepção da perda salarial em 11,98% relativos à conversão do Cruzeiro 

Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem como a incorporação 

nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS ao ID. Num. 6823996. 

CITAÇÃO ao ID. Num. 8125478. Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada 

CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 8819578 arguindo em preliminar a ilegitimidade 

ativa (limitação de ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela 

improcedência dos pedidos iniciais. A parte Autora apresentou 

IMPUGNAÇÃO ao ID. Num. 9465213 rechaçando as exposições 

contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos iniciais. Após, os 

autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. O deslinde da 

controvérsia não carece de dilação probatória, eis que se trata de 

MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as PROVAS 

TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a formação do 

CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se CONFRONTARIA com os 

PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA PROCESSUAL. Isto porque, o 

JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como tal, incumbe a ele velar para 

que a instrução probatória seja concluída de modo a formar o seu 

convencimento. Nessa direção, pode o julgador indeferir a produção de 

provas que julgue desnecessária ou meramente protelatória, mormente 

quando já existam outras provas suficientes que embasem seu “decisum”, 

como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo exercício do seu PODER 

DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, do CPC/2015. A 

JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu por proferir 

sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como determina o 

art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os elementos 

constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

ATIVA O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora 

Requerente ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço 

público, de modo que falta a este relação jurídica preexistente com o 

Município, ora Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que 

ao tempo da conversão da URV a parte Requerente era servidora do 

Requerido, o processo deve ser extinto” (Num. 8819578). Ora, o 

REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2016, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (09/05/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por DANIELI DA ROCHA em desfavor do MUNICÍPIO 

DE SINOP, objetivando, em linhas gerais, a implantação do reajuste de 

11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da 

moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve incidir sobre 

quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e 

demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração 

devida em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 
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8.880/1994, que dispõe sobre o PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO 

ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e que instituiu a 

UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a assegurar um aumento de 

remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um MÉTODO para a 

CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da referida norma, convencionou a 

forma em que os vencimentos dos servidores públicos seriam convertidos 

em URV, a partir de 1º de março de 1994, confira: “Art. 22 - Os valores 

das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções 

de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são 

convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que 

determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o 

seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro 

e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros 

reais do equivalente em URV do último dia desses meses, 

respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente 

da data do pagamento; II - extraindo-se a média aritmética dos valores 

resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono especial a que se refere a 

Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em 

cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de 

que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não 

poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores 

aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 

1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso 

XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto nos incisos I e II 

aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais nominalmente 

identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e 

que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário. § 4º - 

As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à 

produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de 

apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus 

valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no 

valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste artigo 

aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e fundações, 

qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os servidores 

cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários convertidos 

em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 7º - 

Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas de 

vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares expressas 

em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes da 

Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 
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Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106737/2/2020 Página 183 de 290



previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005166-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELI LIMA NEPONUCENO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005166-75.2017.8.11.0015 AUTOR: 

MARIA CELI LIMA NEPONUCENO DE ALMEIDA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por 

MARIA CELI LIMA NEPONUCENO DE ALMEIDA em desfavor do MUNICÍPIO 

DE SINOP/MT, objetivando, em linhas gerais, a implantação do reajuste de 

11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da 

moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve incidir sobre 

quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais 

vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração devida 

em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Aduz a inicial que a parte Requerente 

foi aprovada no Concurso Público, realizado em 05/06/2005, conforme 

Termo de Posse datado de 31 de janeiro de 2008, para o cargo de monitor 

e creche, referência CE-06. Estende afirmando que com o advento da Lei 

nº 8.880/94 houve uma defasagem salarial de 11,98% nos vencimentos da 

parte Autora, em face de um erro de conversão da moeda (Cruzeiros 

Reais para URV). Esclarece que pretende, portanto, a percepção da perda 

salarial em 11,98% relativos à conversão do Cruzeiro Real para URV, 

instituída pela Lei nº 8.880/94, bem como a incorporação nos seus 

vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS ao ID. Num. 6139813. Pelo 

MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 8203121 

arguindo em preliminar a ilegitimidade ativa (limitação de ordem subjetiva), 

e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. A parte 

Autora apresentou IMPUGNAÇÃO ao ID. Num. 8708228 rechaçando as 

exposições contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos 

iniciais. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. O 

deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, eis que se 

trata de MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as 

PROVAS TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a 

formação do CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se 

CONFRONTARIA com os PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA 

PROCESSUAL. Isto porque, o JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como 

tal, incumbe a ele velar para que a instrução probatória seja concluída de 

modo a formar o seu convencimento. Nessa direção, pode o julgador 

indeferir a produção de provas que julgue desnecessária ou meramente 

protelatória, mormente quando já existam outras provas suficientes que 

embasem seu “decisum”, como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo 

exercício do seu PODER DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, 

do CPC/2015. A JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu 

por proferir sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como 

determina o art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os 

elementos constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

ATIVA O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora 

Requerente ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço 

público, de modo que falta a este relação jurídica preexistente com o 

Município, ora Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que 

ao tempo da conversão da URV a parte Requerente era servidora do 

Requerido, o processo deve ser extinto” (Num. 8203121). Ora, o 

REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 
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Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2008, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (20/04/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por MARIA CELI LIMA NEPONUCENO DE ALMEIDA 

em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando, em linhas gerais, a 

implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, 

resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se que a 

incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 

13º salário, férias, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o 

PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO 

NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a 

assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim 

estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da 

referida norma, convencionou a forma em que os vencimentos dos 

servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março 

de 1994, confira: “Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos 

e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de 

março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, 

da Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 
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parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 
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junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012666-10.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ILSON POLAK RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOES OAB - MT0020980A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA (REQUERIDO)

ESCOLA ACADEMICA DE SAUDE - AGITARE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS BORGES OAB - MT21927/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. 1. DESIGNO AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o 

dia 26 de outubro de 2017, às 10:30 horas; 2. INTIMEM-SE as PARTES, 

cientificando-as de que deverão comparecer acompanhadas de seus 

advogados e, no máximo, de 03 (três) testemunhas; 3. Caso queiram que 

as testemunhas sejam intimadas por este Juízo deverão requerer até 05 

(cinco) dias antes da realização da audiência instrutória, nos termos do 

art. 34, parágrafo 1º, da Lei nº 9.099/95; 4. RETIFIQUE-SE o POLO 

PASSIVO fazendo constar a qualificação integral da Requerida, JESSICA 

DA SILVA SOUZA, conforme procuração anexa aos autos (id nº 

4831074); 5. Intime-se. Cumpra-se. Expedindo o necessário. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012033-16.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ADRIANO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT24202/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

LINCE TELECOM COMERCIO DE TELEFONIA LTDA. - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1012033-16.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 31/10/2019 09:00, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. RONALDO ADRIANO 

FERREIRA CPF: 956.138.111-72, WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA CPF: 

018.877.051-80 Endereço do promovente: Nome: RONALDO ADRIANO 

FERREIRA Endereço: RUA DA ALEGRIA, 745, PARQUE DAS ARARAS, 

SINOP - MT - CEP: 78550-498 Endereço do promovido: Nome: LINCE 

TELECOM COMERCIO DE TELEFONIA LTDA. - ME Endereço: AVENIDA DAS 

SIBIPIRUNAS, 3417, Loja da Oi, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 

78550-232 Nome: OI S/A Endereço: TELEMAT - BRASIL TELECOM, RUA 

BARÃO DE MELGAÇO 3209, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-902 

Sinop, Quinta-feira, 10 de Outubro de 2019. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 

30253800

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010776-70.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MADECOL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROMFIM GOBBI OAB - MT0012696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY E CORREIA COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8010776-70.2015.8.11.0015 EXEQUENTE: MADECOL INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME EXECUTADO: WANDERLEY E 

CORREIA COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA - ME Vistos etc. DEFIRO o 

postulado pelo autor em Id 7254648, tendo em vista que restaram 

infrutíferas as demais tentativas de satisfação do crédito. EXPEÇA-SE 

MANDADO de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem 

para saldar o débito em execução, no endereço informado pelo requerido 

(Id8004513) atentando-se a ordem de IMPENHORABILIDADE disposta no 

art. 833 do Novo Código de Processo Civil; Uma vez restando frutífera a 

penhora, INTIME-SE o executado, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentação de DEFESA, nos termos do art. 915 do Novo Código de 

Processo Civil; Restando infrutífera a diligência, intime-se o exequente 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Serve a presente decisão como MANDADO/CARTA DE 

INTIMAÇÃO E CITAÇÃO/OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000976-64.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARD HENRIQUE FERNANDES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO JOSE DOS SANTOS OAB - MT25906/O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO OAB - 

MT25787/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000976-64.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:RICHARD 

HENRIQUE FERNANDES CARDOSO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO, LEANDRO JOSE 

DOS SANTOS, PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ POLO PASSIVO: AZUL 

LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 
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DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 20/03/2020 

Hora: 17:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 5 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000977-49.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO KAMINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O 

(ADVOGADO(A))

ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO OAB - 

MT25787/O (ADVOGADO(A))

LEANDRO JOSE DOS SANTOS OAB - MT25906/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000977-49.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:SANDRO 

KAMINSKI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA CAROLINE VALENTIN 

DE SOUZA DO NASCIMENTO, PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ, 

LEANDRO JOSE DOS SANTOS POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 20/03/2020 Hora: 17:30 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000978-34.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA TEREZINHA BANTLE OAB - MT0017363A (ADVOGADO(A))

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000978-34.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:MANOEL 

PEREIRA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDILSE DE LURDES 

WACHEKOWSKI, MARCIA TEREZINHA BANTLE POLO PASSIVO: OI S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 20/03/2020 Hora: 17:45 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000980-04.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ALMEIDA FERRACIOLLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ALMEIDA FERRACIOLLI OAB - MT22152/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

 

PROCESSO n. 1000980-04.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ANA PAULA 

ALMEIDA FERRACIOLLI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA PAULA 

ALMEIDA FERRACIOLLI POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 23/03/2020 Hora: 08:15 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000983-56.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEI ROSSETTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO BOUFLEUR DE MATOS (REU)

CENTROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000983-56.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ROSICLEI 

ROSSETTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ HENRIQUE PITOMBO 

RIBEIRO DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: CENTROGAS DISTRIBUIDORA DE 

GAS LTDA e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 

23/03/2020 Hora: 08:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 6 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000986-11.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI ENGSTER ZANQUI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA NATALI GUARNIERI OAB - MT21755/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000986-11.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ROSELI 

ENGSTER ZANQUI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNA NATALI 

GUARNIERI POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 23/03/2020 Hora: 09:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000988-78.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAMON NOBRE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO HERBERT OAB - MT26439/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000988-78.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:RAMON NOBRE 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO HERBERT 

POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE SINOP FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 23/03/2020 Hora: 09:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009376-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BOING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MOTOROLA DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA DIEGOLI CALDEIRA OAB - SC0012024A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1009376-38.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009030-53.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVAIR FIABANE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAIR FIABANE OAB - MT0019939A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLIZA WOLFRAN (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1009030-53.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011675-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDENEI DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI OAB - MT0012292A (ADVOGADO(A))

MARIA JULIETA SANTOS ZALEVSKI OAB - MT24152/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1011675-85.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005359-56.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CLAIR TELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO(A))

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR ANTONIO DO AMARAL (REQUERIDO)

MARLI LEITE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GRAZIELE CRISTINA TOBIAS DE MIRANDA OAB - MT11220/B 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1005359-56.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007387-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZA LUCIO SANTOS BATISTA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1007387-31.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012415-89.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEYDARA DA SILVA PERIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SILVA DO AMARAL OAB - MT0016388A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8012415-89.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011835-59.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE ANTUNES TARLEI CELISTRINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8011835-59.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004077-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO MARTINS GRANGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 
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JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1004077-80.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8013534-85.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CLEOCIR MORETTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8013534-85.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008891-04.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. PIRES OLIVA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI FRANCISCA DE LIMA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1008891-04.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008894-56.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. PIRES OLIVA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARIN SCHAVISCKI BECK (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1008894-56.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008989-86.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CATATAU AUTOMOVEIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ROBERTO IBIAPINO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1008989-86.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000995-70.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALLYSON ARAUJO MENEZES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLYSON ARAUJO MENEZES OAB - MT24511/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEZIA LIZ NEVES GOMES SANTOS (REU)

 

PROCESSO n. 1000995-70.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ALLYSON 

ARAUJO MENEZES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALLYSON 

ARAUJO MENEZES POLO PASSIVO: KEZIA LIZ NEVES GOMES SANTOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 23/03/2020 Hora: 09:30 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000997-40.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIELE FOSCHIERA (REQUERENTE)

ROSICLER ANA FOSCHIERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFREDO SGRIGNOLI TAKAHASHI (REU)

 

PROCESSO n. 1000997-40.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ROSICLER ANA 

FOSCHIERA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GUILHERME 

DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI POLO PASSIVO: ALFREDO SGRIGNOLI 

TAKAHASHI FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 23/03/2020 

Hora: 09:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 6 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010634-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREWS ELIAS MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MIGUEL PEREIRA OAB - MT24066/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1010634-83.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000998-25.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DECLAIR GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (ADVOGADO(A))
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BRUNA NATALI GUARNIERI OAB - MT21755/O (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000998-25.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:DECLAIR GOMES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNA NATALI GUARNIERI, 

MARCIA ANA ZAMBIAZI, ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS 

POLO PASSIVO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 23/03/2020 

Hora: 10:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 6 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000999-10.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA DA SILVA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000999-10.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:MARIA FERREIRA 

DA SILVA MARQUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE 

FRAUZINO MACHADO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 23/03/2020 Hora: 10:15 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001007-84.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE DIAS FLORENTINO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES EVAS OAB - MT26508/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001007-84.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:GISLAINE DIAS 

FLORENTINO FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL 

SOARES EVAS POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 23/03/2020 Hora: 10:30 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001011-24.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA RAMOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR GUSMAO MACEDO OAB - BA37316 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001011-24.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:TANIA RAMOS 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIO CESAR GUSMAO 

MACEDO POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 23/03/2020 Hora: 10:45 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012293-76.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DE JESUS DA SILVA VON DENTZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNILSON ESTAVARENGO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR OAB - MT9061/B (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8012293-76.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009558-87.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA CABRAL CARRASCO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA LOUISA BORGMANN ZANELLATTO OAB - MT0020620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1009558-87.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004995-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA LAVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE FEIL LEAL OAB - MT21225/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1004995-84.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009553-65.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA CABRAL CARRASCO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA LOUISA BORGMANN ZANELLATTO OAB - MT0020620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO DIOLINDO ALMEIDA (EXECUTADO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1009553-65.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001015-61.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LULEIDE SILVA ALVES CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO OAB - MT24203/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS JONATHAS ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

ANTONIO CARLOS ANDRADE (REQUERIDO)

GIAN CARLOS RODRIGUES MORAES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001015-61.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:LULEIDE SILVA 

ALVES CABRAL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LISSA GABRIELA 

BATISTA RIBEIRO POLO PASSIVO: GIAN CARLOS RODRIGUES MORAES e 

outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 23/03/2020 

Hora: 13:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 6 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009529-37.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA CABRAL CARRASCO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA LOUISA BORGMANN ZANELLATTO OAB - MT0020620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELITA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1009529-37.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008418-18.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NICARETTA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO MARQUES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1008418-18.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007029-95.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SCOMPARIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SCOMPARIN OAB - MT0021803A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONI DIEGO DE JESUS SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1007029-95.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008694-49.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GARDENIA DE SOUSA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1008694-49.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012611-93.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERT ANGELO MARQUIORO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VERGILIO SILIPRANDI OAB - PR48258 (ADVOGADO(A))

GIOVANI WEBBER OAB - PR33138 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8012611-93.2015.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001020-83.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DHESSICA LARISSA GALVAO MOCELIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES OAB - MT21061/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001020-83.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:DHESSICA 

LARISSA GALVAO MOCELIN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADONIS 

FERNANDO VIEGAS MARCONDES POLO PASSIVO: UNIC EDUCACIONAL 

LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 23/03/2020 

Hora: 16:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 6 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001023-38.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANI SCHENATO GUARDIOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO JOSE DOS SANTOS OAB - MT25906/O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO OAB - 

MT25787/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001023-38.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:STEFANI 

SCHENATO GUARDIOLA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA 

CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO, LEANDRO JOSE DOS 

SANTOS, PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ POLO PASSIVO: AZUL 

LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 23/03/2020 

Hora: 16:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 6 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001024-23.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IZAKE RIBEIRO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO JOSE DOS SANTOS OAB - MT25906/O (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O 

(ADVOGADO(A))

ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO OAB - 

MT25787/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001024-23.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:IZAKE RIBEIRO 

ROCHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA CAROLINE VALENTIN DE 

SOUZA DO NASCIMENTO, PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ, LEANDRO 

JOSE DOS SANTOS POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 23/03/2020 Hora: 16:45 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000344-77.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON FERREIRA DO CARMO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 370767 Nr: 17163-04.2019.811.0015

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUTRA & DUTRA COMERCIO DE MADEIRAS 

LTDA, L F DUTRA EIRELI, LUIZ HENRIQUE MONTAGNER COVEZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SASSO 

ANDREOTTO - OAB:OAB/MT 19.749, JULIANA SASSO ANDREOTTO - 

OAB:OAB/MT 19.981

 Vistos etc.

Verte suposta prática de delito previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei 

n.° 9.605/1998 em que os averiguados Dutra & Dutra Comercio de 

Madeiras Ltda, L. F. Dutra Eireli e Luiz Henrique Montagner Covezzi teriam 

se envolvido no transporte de madeira sem a respectiva licença.

Em petição de p. 32/81 L. F. Dutra Eirele – ME postulou a restituição da 

madeira apreendida e Luiz Henrique Montagner Convzzi pugnou pela 

restituição do caminhão Marca Ford/Cargo, modelo 2428 E, cor prata, 

placas ASS 6179, chassi n° 9BFYCEJX1ABB58087.

Pronunciou-se o Ministério Público pelo indeferimento dos pedidos de 

restituição da carga de madeira e do veículo automotor.

 É o relatório.

Fundamento e decido.

Impossível a restituição da carga de madeira apreendida, como pretendido 

pela requerente. Embora a manifestação detalhada às p. 32/81 alegam 

possível equívoco cometido pela autoridade policial, ainda são versões, 

tanto do termo de ocorrência quanto da manifestação, que deverão ser 

apuradas ao longo de eventual instrução criminal, se for o caso de existir 

ação penal; ou feitos os necessários esclarecimentos ante as 

divergências assinaladas.

 É certo que existem indícios da prática de crime ambiental. Sendo assim, 

tratando-se a madeira apreendida de possível produto de crime, não há o 

que se falar em restituição no momento, sem que haja o necessário 

esclarecimento. Compete à parte requerente demonstrar a regularidade da 

madeira e do seu transporte em no máximo 10 dias, manifestando-se o 

Ministério Público novamente, de maneira que criteriosamente possa ser 

feita justiça, a dar a cada um o que é seu – suum cuique tribuere.

 Como bem trouxe o nobre representante do parquet, a jurisprudência 

sobre o tema, assim já se posicionou em casos análogos (destaques 

feitos):

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – INCIDENTE PROCESSUAL – PEDIDO 

DE RESTITUIÇÃO DE CARGA DE MADEIRA – INDEFERIMENTO – 

IRRESIGNAÇÃO – IRREGULARIDADE NO TRANSPORTE DE MADEIRA – 

VOLUME E CORTE EM DESCONFORMIDADE COM A GUIA FLORESTAL – 

EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE CRIME AMBIENTAL – CARGA 

QUE CONSTITUI, EM TESE, PRODUTO DE DELITO AMBIENTAL – INCIDÊNCIA 

DO ART. 25, § 2º, DA LEI N. 9.605/98 – MANTENÇA DA DECISÃO – 

RECURSO DESPROVIDO. 1. Diante da existência de fortes indícios da 

prática de crime ambiental, desvelado pelo transporte de madeira em 

volume e perfil divergentes da documentação ambiental apresentada, a 

carga de madeira apreendida constitui, em tese, produto do aludido crime, 

obstando, pois, a restituição colimada. (TJ-MT - APL: 

00008064120128110096 11383/2013, Relator: DES. ALBERTO FERREIRA 

DE SOUZA, Data de Julgamento: 06/11/2013, SEGUNDA CÂMARA 

CRIMINAL, Data de Publicação: 11/11/2013)”.

Adiante, no tocante à restituição do caminhão apreendido, de ver que o 

bem móvel em questão é um utilitário que tem lídimo dono. Apesar de ter 

sido apreendido a transportar madeira tida por irregular, nada indica a 

prática reiterada dessa atividade, por enquanto conduta isolada de pessoa 

no exercício de atividade de prestação de serviços de transporte. A 

apuração da suposta prática delitiva está ainda em fase embrionária, 

sendo que o pedido de restituição deve primar pelos termos da Lei, não se 

podendo jogar na clandestinidade, como criminoso, o ato de transportar, e 

consequentemente taxar como indubitável o caminhão como instrumento 

de crime.

Inexistem elementos por enquanto, aparentemente concluídas as 

diligências da alçada da autoridade policial, que indiquem ser o caminhão 

produto de crimes ou reiterado instrumento da prática delitiva em tela.

 Neste passo, o art. 118 do Código de Processo Penal dispõe que as 

coisas apreendidas não podem ser restituídas enquanto interessarem ao 

processo. Consta no relatório policial que o caminhão não possui nenhum 

tipo de restrição. E, como informado pelo autor, é utilizado para frete por 

todo país, sendo seu meio de vida. E meio de vida honesto, apesar do fato, 

em linha de principio, desonesto (um alegado crime ambiental), que só leva 

ao perdimento se de fato tiver sido empregado rotineiramente para a 

prática transgressiva notada.

 Ademais, os bens apreendidos podem ser restituídos, desde que não haja 

dúvida quanto ao direito de quem os reclama em juízo, conforme art. 120 
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do aludido estatuto instrumental. O que também está suficientemente 

comprovado nos documentos de p. 31. Luiz Henrique Montagner Covezzi, 

o transportador da madeira, é o dono do caminhão.

 Sua origem, com base nas provas existentes, é lícita. Regular meio de 

vida do requerente.

 Os bens em geral, que representam riqueza e patrimônio, têm uma 

finalidade precipuamente social e econômica. Deteriorá-los por capricho 

ou porque podem ser instrumentos de um denunciado fato criminoso, 

ainda não comprovado, é contrariar o bom senso e referidos primados, 

tendo a possibilidade do real proprietário, dele usufruindo e 

conservando-o, como fiel depositário, protegê-lo a trazer melhor proveito a 

todos.

Basta promover restrição de transferência ou alienação, apesar do risco 

de eventual desgaste pelo uso ou má conservação. O que poderá ser 

denunciado pela acusação acaso tiver elementos.

 Neste ponto, a jurisprudência já se posicionou, conforme aresto a seguir 

destacado:

82208835 - PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME 

AMBIENTAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. FIEL DEPOSITÁRIO. 

INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO AO DIREITO DO REQUERENTE. 

APELO PROVIDO. 1. A restituição de coisas apreendidas, antes do 

trânsito em julgado da sentença penal, condiciona-se à demonstração 

cabal da propriedade dos bens pelo requerente (art. 120, caput, do Código 

de Processo Penal), ao desinteresse processual na manutenção da 

apreensão (art. 118 do Código de Processo Penal) e a não classificação 

dos bens apreendidos nas hipóteses elencadas no art. 91, inciso II, do 

Código Penal, requisitos que devem ser analisados cumulativamente. 2. 

Está comprovada a propriedade e a origem lícita do bem, vez que adquirido 

mediante financiamento bancário (fls. 155). 3. O veículo apreendido pode 

ser restituído, com a nomeação do proprietário como fiel depositário e com 

os impedimentos legais de alienação ou transferência a terceiros, para 

que não haja risco de deterioração e perda do valor econômico, com a 

consequente frustração na aplicação da pena de perdimento em favor da 

União 4. Apelação criminal provida. (TRF 01ª R.; ACr 

0002200-63.2016.4.01.4103; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Ney Bello; 

DJF1 28/09/2018).

 Logo, a contrariu sensu, havendo prova do domínio, comprovado o direito 

do requerente, e, diferentemente da carga de madeira, não havendo 

pertinência e relevância para o deslinde da causa, isto é, não 

interessando como elemento de convicção ao processo, pode ser 

restituído, inclusive estabelecendo restrições no DETRAN, que assegura 

suficientemente os interesses em jogo.

Isto posto, hei por bem:

1) Indeferir o pedido de restituição da carga madeira apreendida, tendo em 

vista que pode se tratar de produto do crime, facultado à requerente 

demonstrar em 10 dias a regularidade da madeira, ouvindo-se o órgão 

ministerial, que inicialmente já se manifestou pelo seu perdimento e 

doação.

2) Deferir o pedido de restituição do veículo Marca Ford/Cargo, modelo 

2428 E, cor prata, placas ASS 6179, chassi n° 9BFYCEJX1ABB58087, ao 

requerente Luiz Henrique Montagner Covezzi, mediante termo nos autos 

ou mandado de entrega.

Calha frisar que a madeira apreendida deve permanecer no local 

armazenado pela autoridade policial, até destinação dada pelo juízo.

Antes da liberação do veículo, determino que previamente seja inserida 

restrição de sua venda e de sua alienação, via sistema RENAJUD, até 

ulterior deliberação judicial.

 Serve a presente como, ofício e mandado de entrega, a ser cumprido pelo 

senhor meirinho.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010596-37.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DOS SANTOS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ROLIM DE MOURA OAB - MT23992/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Trata-se de CUMPRIMENTO de SENTENÇA no qual houve o 

pagamento espontâneo com a concordância da parte Exequente. Em 

consulta ao Sistema PJe não verificando a distribuição de Embargos ou 

qualquer outra medida pela parte executada. Diante do exposto, ante o 

adimplemento do débito, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, alicerçado nos arts. 924, inciso II e 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Após certificado o trânsito em julgado da sentença 

proferida no id nº 28328864, EXPEÇA-SE em favor da parte Requerente, o 

competente ALVARÁ para levantamento dos valores de R$ 5.077,27 (id nº 

28370814) observando-se os dados bancários informados no id nº 

28433969. Deixo de condenar a promovida no pagamento de custas e 

despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude 

da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau 

de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012260-06.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAURETE LEMOS DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO GOMES SERGIO SOUZA OAB - MT22809-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037-O (ADVOGADO(A))

Israel Asser Eugenio OAB - MT16562-O (ADVOGADO(A))

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT11785-O (ADVOGADO(A))

RONIMARCIO NAVES OAB - MT6228-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Trata-se de CUMPRIMENTO de SENTENÇA no qual houve o 

pagamento espontâneo com a concordância da parte Exequente. Em 

consulta ao Sistema PJe não verificando a distribuição de Embargos ou 

qualquer outra medida pela parte executada. Diante do exposto, ante o 

adimplemento do débito, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, alicerçado nos arts. 924, inciso II e 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Após certificado o trânsito em julgado da sentença 

proferida no id nº 23573288, EXPEÇA-SE em favor da parte Requerente, o 

competente ALVARÁ para levantamento dos valores de R$ 4.909,80 (id nº 

28172738) observando-se os dados bancários informados no id nº 

28191808. Deixo de condenar a promovida no pagamento de custas e 

despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude 

da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau 

de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011743-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HIDER JARA DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA OAB - MT0015342A 

(ADVOGADO(A))

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN OAB - MT22836/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Trata-se de CUMPRIMENTO de SENTENÇA no qual houve o 

pagamento espontâneo com a concordância da parte Exequente. Em 

consulta ao Sistema PJe não verificando a distribuição de Embargos ou 

qualquer outra medida pela parte executada. Diante do exposto, ante o 

adimplemento do débito, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, alicerçado nos arts. 924, inciso II e 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Após certificado o trânsito em julgado da sentença 

proferida no id nº 23573288, EXPEÇA-SE em favor da parte Requerente, o 

competente ALVARÁ para levantamento dos valores de R$ 7.041,48 (id nº 

28049806) observando-se os dados bancários informados no id nº 

28113965. Deixo de condenar a promovida no pagamento de custas e 

despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude 

da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau 

de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8013774-74.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIVALDO DE JESUS LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia, tenho que razão não 

assiste a Reclamada. Diante da farta documentação apresentada, resta 

afastada a necessidade de produção de tal meio de prova. DO MÉRITO 

Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, visando a 

declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta os áudios, 

apontando a existência de contratação além de telas de seu sistema 

interno e pagamentos já realizados pelo requerente, comprovando a 

relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas 

aportadas são capazes de controverter as alegações da parte Autora e 

inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de 

seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, 

Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 395,80 (trezentos 

e noventa e cinco reais e oitenta centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 

1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo 

CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 348437 Nr: 2614-86.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME FERNANDO DE SOUZA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZABETH APARECIDA 

LOMBARDI MARIÃO - OAB:324881

 INTIMAÇÃO da advogada ELIZABETH APARECIDA LOMBARDI MARIÃO 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, traga aos autos a procuração 

assinada pelo Réu.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 281152 Nr: 16600-15.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS HENRIQUE BASSETTO FERREIRA, 

VICTOR HUGO JAHNEL ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA GABRIELA VIEIRA ADAMI 

- OAB:14043/MT, DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - OAB:OAB-MT 

21678, THIAGO SILVA MENDES - OAB:MT/14.934

 Código n° 281152

Vistos,

 Preliminarmente, determino o desentranhamento dos documentos de fls. 

453/488 e 586/587, os quais deverão ser juntados em pasta própria uma 

vez que trazem em seu bojo informações/qualificação da testemunha 

privilegiada.

 Considerando o teor da petição de fl. 586/587, ante a impossibilidade do 

comparecimento da testemunha privilegiada, bem como a 

imprescindibilidade de sua oitiva em Plenário, resta prejudicada a 

realização da Sessão de Julgamento outrora prazada, pelo que redesigno 

o ato para o dia 18/06/2020 às 08h30.

 Em tempo, determino o prazo de 05 (cinco) dias para que a Defesa do 

Acusado Victor Hugo promova a juntada nos autos do endereço 

atualizado da referida testemunha.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Sinop/MT, 05 de fevereiro de 2020.

Rosângela Zacarkim dos Santos

 Juíza de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 295965 Nr: 5978-37.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JIANCARLO LEOBET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:17596, DARI LEOBET JUNIOR - OAB:21919/O, JIANCARLO LEOBET 

- OAB:10.718-MT

 Inquérito Policial – Código Apolo 295965

Vistos.

A decisão liminar prolatada no HC n. 1000838-45.2020.8.11.0000 revogou 

o recebimento da denúncia (fls. 51/52) e suspendeu a audiência 

designada à fl. 104, vindo-me os autos conclusos para nova análise da 

resposta à acusação (fls. 77/102).

No entanto, antes da providência supramencionada e diante da vigência 

da Lei n. 13.964/19, a qual previu o novel instituto do acordo de não 

persecução penal - ANPP (CPP, art. 28-A), tratando-se de norma 

processual, sua aplicação deve ser imediata.

Referida proposta (ANPP) tem natureza de instrumento de política criminal 

e sua avaliação é discricionária do Ministério Público quanto à 

necessidade e suficiência para reprovação e prevenção do crime, 

tratando-se de prerrogativa institucional daquele órgão.

Assim, feita a análise, neste momento, tão somente, das penas mínimas 

atribuídas aos delitos apurados nestes autos, determino o seu envio ao 

Ministério Público para avaliação quanto ao preenchimento dos requisitos 

legais do artigo 28-A, do CPP e, se for o caso, propor ao indiciado o 

acordo de não persecução penal, com os consectários da novel 

legislação.

Remetam-se as informações em anexo e certifique-se nos autos a 

confirmação de seu recebimento pelo ilustre Desembargador relator.

Sinop, 03 de fevereiro de 2020.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 328171 Nr: 8256-74.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO PADOVANI DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA - 

OAB:17599 - MT

 Deliberações

Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte decisão: “Vistos. Dê-se vista às 

partes para a apresentação das alegações finais na forma de memoriais, 

no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, iniciando-se pelo Ministério Público 

e, na sequência, ao advogado constituído Jose Ricardo de Oliveira. Após, 

façam-me os autos conclusos. Cumpra-se”. Nada mais, após lido e 

achado conforme eu, Eloiza Pereira, o digitei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 330390 Nr: 9667-55.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:13704/MT

 Deliberações

Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte decisão: “Vistos. Diante do 

consignado no tópico de ocorrências, redesigno a presente solenidade 

para o dia 31 de março de 2020, às 17 horas, ocasião em que será 

inquirida a vítima e colhido o interrogatório do acusado Valdemar Moreira 

dos Santos Junior. Saem os presentes intimados. Intimem-se o acusado, a 

vítima e o advogado (fl. 42)”. Nada mais, lido e achado conforme eu, Eloiza 

Pereira, o digitei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 330501 Nr: 9722-06.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:13704/MT

 Deliberações

Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte decisão: “Vistos. Diante do 

consignado no tópico de ocorrências, redesigno a presente solenidade 

para o dia 31 de março de 2020, às 17 horas, ocasião em que será 

inquirida a vítima e colhido o interrogatório do acusado Valdemar Moreira 

dos Santos Junior. Saem os presentes intimados. Intimem-se o acusado, a 

vítima e o advogado (fl. 65)”. Nada mais, lido e achado conforme eu, Eloiza 

Pereira, o digitei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 366621 Nr: 14458-33.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT

 Certifico que formei os autos de insanidade mental sob código 374001, 

ficando suspensos estes autos até laudo final.

Dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 369295 Nr: 16231-16.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIR BALTAZAR RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT

 Deliberações

Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte decisão: “Vistos. Dê-se vista às 

partes para a apresentação das alegações finais na forma de memoriais, 

no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, iniciando-se pelo Ministério Público. 

Após, façam-me os autos conclusos. Cumpra-se”. Nada mais, após lido e 

achado conforme eu, Eloiza Pereira, o digitei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 278298 Nr: 15016-10.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI MONTEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE MAGNANI - 

OAB:8836/MT

 Certifico que remeti o expediente para Publicação no Diário da Justiça a 

fim de Intimar a Dr. LUIZ HENRIQUE MAGNANI – OAB/MT nº 8.836/MT, 

advogado do acusado Valdinei Monteiro da Silva, apresentar Alegações 

Finais no prazo de 05 (cinco ) dias.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 371490 Nr: 17560-63.2019.811.0015

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON RAFAEL FONSECA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDINEY RODRIGUES 

FERNANDES - OAB:MT/18.677

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, considerando o contido na certidão do Oficial de 

Justiça, INTIMO o dr. ALDINEY RODRIGUES FERNANDES - OAB/MT 18.677, 

para, no prazo legal, apresentar a defesa prévia em favor do réu.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 325096 Nr: 6383-39.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIMAR DA SILVA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO A 

PARTE RÉ, na pessoa de seu(s) advogado(s) para que efetue, no prazo 

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

562,38 (quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos), sob 

pena de restrição de seu nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

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

valor deverá ser recolhido numa única guia, discriminando o valor das 

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

centavos) e valor da taxa, qual seja R$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

reais e noventa e oito centavos).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244430 Nr: 14723-74.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYKON JONATA NAZARI, KAIQUE DE 

SOUZA PEREIRA, DOUGLAS HENRIQUE MIRANDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO LUIZ KAISER - 

OAB:16254/MT, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, MARCIO RONALDO DE 

DEUS DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO A 

PARTE RÉ KAIQUE DE SOUZA PEREIRA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s) para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 562,38 (quinhentos e sessenta 

e dois reais e trinta e oito centavos), sob pena de restrição de seu nome e 

CNPJ junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este valor deverá ser recolhido numa 

única guia, discriminando o valor das custas, sendo R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) e valor da taxa, qual 

seja R$ 148,98 (cento e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 342399 Nr: 17568-74.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO IVANÊS DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18.563 MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO A 

PARTE RÉ, na pessoa de seu(s) advogado(s) para que efetue, no prazo 

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

562,38 (quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos), sob 

pena de restrição de seu nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

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

valor deverá ser recolhido numa única guia, discriminando o valor das 

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

centavos) e valor da taxa, qual seja R$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

reais e noventa e oito centavos).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 344171 Nr: 18649-58.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITALO HIGOR DE FREITAS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA DOMINGUES - 

OAB:26194/O

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO A 

PARTE RÉ, na pessoa de seu(s) advogado(s) para que efetue, no prazo 

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

562,38 (quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos), sob 

pena de restrição de seu nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

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

valor deverá ser recolhido numa única guia, discriminando o valor das 

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

centavos) e valor da taxa, qual seja R$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

reais e noventa e oito centavos).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 353906 Nr: 6253-15.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANE MARQUES DE CAMPOS, GILBERTO 

ALVES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS BORGES - 

OAB:OAB/MT 21.927

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO A RÉ 

MARIANE MARQUES DE CAMPOS, na pessoa de seu(s) advogado(s) para 

que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 562,38 (quinhentos e sessenta e dois reais 

e trinta e oito centavos), sob pena de restrição de seu nome e CPF junto à 
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dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º 

da CNGC-TJMT. Este valor deverá ser recolhido numa única guia, 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) e valor da taxa, qual seja R$ 148,98 (cento e 

quarenta e oito reais e noventa e oito centavos).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 354683 Nr: 6765-95.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBARA FRANKEN CUCCI, BRUNO 

REBOUÇAS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS BORGES - 

OAB:OAB/MT 21.927

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO A RÉ 

BÁRBARA FRANKEN CUCCI, na pessoa de seu(s) advogado(s) para que 

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

no importe de R$ 562,38 (quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e oito 

centavos), sob pena de restrição de seu nome e CPF junto à dívida ativa 

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

CNGC-TJMT. Este valor deverá ser recolhido numa única guia, 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) e valor da taxa, qual seja R$ 148,98 (cento e 

quarenta e oito reais e noventa e oito centavos).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 184763 Nr: 5848-86.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS ALMIR MARTINS, KARINA BENITES 

GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 (...) É a síntese necessária. Decido.Consta da certidão de óbito, lavrada 

em 04.9.2019 (fls. 353/354), que Domingos Almir Martins faleceu aos 

14.6.2018, tendo como causa da morte “a) parada cárdio-respiratória, b) 

falência de múltiplos órgãos, c) ferimento arma de fogo crânio” [sic].Nessa 

situação, comprovado o óbito do réu, com fundamento no art. 107, I, do CP 

e em consonância com o parecer do Ministério Público, declaro extinta a 

punibilidade de Domingos Almir Martins com relação ao tráfico de drogas 

que lhe foi imputado nesta ação penal publica (art. 33, caput, da Lei nº 

11.343/2006).Doravante, considerando que em 31.7.2018 (fls. 341/342), 

foi declarada extinta a punibilidade da ré Karina Benites Guimarães pelo 

Juízo da 1ª Vara Criminal local, “em razão da prescrição retroativa quanto 

ao crime que lhe é imputado” [sic, f. 342], declaro extinto o 

processo.Certifique-se se a sentença proferida aos 17.4.2018 (fls. 

331/337) foi integralmente cumprida, mormente em relação à destinação 

das drogas, bens e valores apreendidos.Em caso negativo, a destinação 

do automóvel GM/Corsa Sedan Premium, de cor prata, placa MDY-4106, 

deverá ser providenciada pela Gerência de gestão de bens apreendidos 

da SEJUDH (GEBAP), remetendo-se ao referido órgão os dados do veículo 

apreendido, informando o local em que está depositado e, também, cópia 

da sentença e certidão de trânsito em julgado, informando-se, também, à 

autoridade policial ou depositário responsável. O dinheiro apreendido (R$ 

1.406,00 – f. 21), deve ser revertido em favor do FUNESD.Após, não 

havendo providências complementares, arquivem-se.Cumpra-se e 

intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 169471 Nr: 4486-83.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO LEMOS NEGRÃO SAMPAIO, 

POLIANA SIMÕES DE SOUZA, WAGNER BARBOSA VERICIMO, 

WANDERSON EZEQUIEL DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR MENDES NUNES FILHO - 

OAB:14037/MT, WELLINGTON SILVA ROCHA - OAB:15561/MT

 Embora os autos tenham sido remetidos à central de Arrecadação e 

Arquivamento, estando pendente de cumprimento mandado de prisão de 

réu condenado em regime fechado, cabe observar o disposto no artigo 

982, § 4º, da CNGCGJ/MT.No tocante ao pedido formulado pela GEBAP em 

11.12.2019 (f. 1.093), não consta dos autos qualquer ordem de 

perdimento ou outra destinação aos veículos FIAT PALIO ED, cor branca, 

placa JYR 0278 e Renalt Clio aut 10 16vs cor bege, ano 2003, mod 2004, 

placas MZY7682.Não obstante, considerando que a sentença foi proferida 

em 07.02.2013 e transitou em julgado em 30.9.2015 (f. 962), não havendo 

qualquer manifestação das partes a respeito dos bens apreendidos, 

mesmo após o transcurso de mais de 04 (quatro) anos, com fundamento 

no artigo 123 do CPP, decreto o perdimento dos veículos (...) em favor da 

União e, em observância ao Decreto Estadual nº 394 (,,,) determino sejam 

o s  r e c u r s o  a d v i n d o s  d a  a l i e n a ç ã o  d e s t i n a d o s  a o 

FUNESD/MT.Comunique-se à GEBAP/SEJUDH para as providências 

cabíveis, remetendo-lhe os documentos necessários (cópia da sentença e 

Acórdão, cópia desta decisão, certidão de trânsito em julgado e 

localização dos bens).Determino à autoridade policial (Delegado de Polícia 

Federal), em 05 (cinco) dias, informar o local em que está depositado o 

veículo Renalt Clio aut 10 16vs cor bege, ano 2003, mod 2004, placas 

MZY7682, apreendido em 08.4.2012, vinculado ao IPL nº 0120/2012, tendo 

como indiciado Leandro Lemos Negrão Sampaio e outros, remetendo-lhe 

cópia do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 12/13) e Auto de Apreensão (f. 

34), após, com a resposta, comunique-se à GEBAP para as providências 

cabíveis.Com relação ao réu Wanderson Ezequiel dos Reis, foragido, 

solicite-se informações à Superintendência do Sistema Prisional acerca de 

estar preso em alguma unidade prisional do Estado e, caso negativo, 

observe-se e cumpra-se o disposto no artigo 982, § 4º da 

CNGCGJ/MT.Cumpra-se e intimem-se.Sinop/MT, 03 de fevereiro de 

2020.Mario Augusto MachadoJuiz de Direito

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 278058 Nr: 14870-66.2016.811.0015

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WMCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARC, MRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO CARATTI DE 

OLIVEIRA - nucleojuridicofasipe - OAB:16666-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA BURATO - 

OAB:MT18484/O

 nos termos da decisão de fl. 152, INTIMO AS PARTES para, no prazo 

legal, indicarem as provas que pretendem produzir no feito, bem como 

para se manifestarem acerca do estudo (complemento) de fl. 154-156.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS DA 

PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE-MT

CIA Nº 0742205-53.2019.811.0002

O Presidente da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, 

designada pela Portaria 026/2020, de 31 de Janeiro de 2020, publicada no 

Diário da Justiça Eletrônico nº 10.669 do dia 03 de Fevereiro de 2020, 

página 290/291, de acordo com a Listagem de Processos anexa, 

disponibilizada pela Gestão Judicial da Primeira Vara Cível da Comarca de 

Várzea Grande-MT e aprovada pelo referido Magistrado Presidente da 

Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, Dr. Eduardo Calmon 

de Almeida Cézar, faz saber a quem possa interessar que, transcorrido 

45 (quarenta e cinco) dias da data da publicação deste Edital no DJE, se 

não houver oposição, o setor responsável pela Gestão de Arquivo de 

Processos desta Comarca, eliminará todos os processos constantes da 

tabela anexa.

 Os interessados, no prazo citado, poderão requerer, às suas expensas, 
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o desentranhamento de documentos ou cópias de peças do processo, 

mediante petição com a respectiva qualificação e demonstração de 

legitimidade do pedido, dirigida à Comissão Permanente de Avaliação de 

Documentos da Comarca de Várzea Grande-MT.

Várzea Grande, 04 de Fevereiro de 2020.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Diretor do Foro e Presidente da Comissão Permanente de 

Avaliação de Documentos da Comarca de Várzea Grande – MT.

CÓDIGO/NUMERAÇÃO ÚNICA/POLO ATIVO/POLO PASSIVO

69636/318-83.1989.811.0002/DIMARO S/A DIST. DE MAQ. 

RODOVIARIAS/SUPERVISOR DE POSTOS FISCAIS

24409/534-29.1998.811.0002/FRIGOPAM - FRIGORÍFICO PORTAL DA 

AMAZONIA LTDA/BANCO DO BRASIL S/A

16968/4831-79.1998.811.0002/CLAUDIA LOUREIRO DE SOUZA, MOACYR 

DE ARAÚJO/TRANSPORTES NOVA ERA LTDA, CIA DE SEGUROS MINAS 

BRASIL

5907/601-91.1998.811.0002/CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A REDE-CEMAT/ROMULO BAETA MARINHO

250523/9861-75 .2010 .811 .0002 / INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE - IEMAT/EDINEIA GAJESKI

240809/2094-83.2010.811.0002/IGOR CESAR DAVOGLIO/ADÃO LEITE 

FILHO

117225/90-10.2009.811.0002/GIOVANI BIANCHI/BRASIL TELECOM S/A

9131/89-21.1992.811.0002/SADIA FRIGOBRÁS INDÚSTRIA E 

COMERCIO/CURBEL COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A,ADMA- 

ADMINISTRADORA MATO ALEGRE LTDA,IPÊ ARTEFATOS DE COURO 

LTDA,JOSÉ MARCOS JUNQUEIRA VILELA

 29598/7282-09.2000.811.0002/CUIABÁ DIESEL S/A - INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE VEÍCULOS/AGAPÊ - SERVIÇOS E OBRAS LTDA, LOIRTON 

JESUS DE CAMPOS

19064/1608-50.2000.811.0002/ALDO DE COL/FRIGORÍFICO WEST 

ARIZONA LTDA

85029/7051-06.2005.811.0002/ANA PAULA BRITO DE AQUINO 

ANTONELLI/ZENILDA ALVES PINHEIRO

222760/2965-50.2009.811.0002/RODOBENS CAMINHÕES CUIABÁ 

S.A./CURTIDORA SANTA CRUZ LTDA

28076/6103-40.2000.811.0002/BANCO MERCANTIL DE SAO PAULO 

S.A./LEOCIR EBERLE,LEDUINO EBERLE

230626 /1 0 7 8 0 - 9 8 . 2 0 0 9 . 8 1 1 . 0 0 0 2 / S . H .  P A R T I C I P A Ç Õ E S  E 

EMPREENDIMENTOS LTDA/P.M. FACCHINI & CIA. LTDA,PAULO MIGUEL 

FACCHINI FILHO

9452/12533-47.1996.811.0002/D.M.B. MÁQUINAS E IMPLEMENTOS 

AGRÍCOLAS LTDA/ALCOPAN ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA

93036/2657-19.2006.811.0002/BANCO BRADESCO S.A./INDÚSTRIA E 

COMERCIO DE EXPORTAÇÃO DOG BOI LTDA - EPP, OTAVIANO PEDROSO 

DA SILVA FILHO

9994/8497-54.1999.811.0002/BANCO BANDEIRANTES S.A./SÉRGIO JOSÉ 

GOMES

117170/14769-49.2008.811.0002/RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE 

ARAUJO,MÔNICA HELENA GIRALDELLI/MT BORRACHAS E PARAFUSOS 

LTDA

16950/328-44.2000.811.0002/BANCO REAL S.A./CLOVIS STAPASSOL

206088/2093-69.2008.811.0002/FGS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA/BRASIL PETRÓLEO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA

71895/5654-43.2004.811.0002/CARLOS ROBERTO MARQUES/ANTONIO 

SÉRGIO MARQUES

48928/3847-56.2002.811.0002/BB LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL - BANCO DO BRASIL/SEMIRAMIS DE CASTRO LIMA

93713/3309-36.2006.811.0002/BOM JESUS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA 

LTDA/NEYREAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

248858/8374-70.2010.811.0002/BANCO ITAÚ S.A./VE3GAM MATERIAS 

PARA CONTRUÇÃO LTDA-ME

86452/8394-37.2005.811.0002/SANTO SCARAVELLI,JOÃO VICENTE M. 

SCARAVELLI,MARCO AURÉLIO BALLEN/ARSILOS ARMAZÉNS GERAIS

253809/12507-58.2010.811.0002/ INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE - IEMAT/ADRIANA OLIVEIRA DE ASSIS,JOSÉ ALVES 

DE OLIVEIRA

249073/8672-62.2010.811.0002/BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A./D. 

DAS S. BAPTISTA COMERCIO E SERVIÇOS,JULIANA TORRES BAPTISTA

206413/2375-10.2008.811.0002/LUCAS FERREIRA GOMES,CIRENE MARIA 

MARQUES GOMES/CASSI- CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS 

DO BANCO DO BRASIL

205088/1071-73.2008.811.0002/APARECIDA LUZIA DE OLIVEIRA 

PEREZ/CEMAT -CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A

50888/5754-66.2002.811.0002/GÉRCIO MARCELINO MENDONÇA 

JUNIOR/AUTO PEÇAS E MECÂNICA VM LTDA-ME

54610/816-91.2003.811.0002/CUIABÁ DIESEL S/A - INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE VEÍCULOS/JESUS FERREIRA LIMA

211812/7318-70.2008.811.0002/PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA/MAM 

CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS

72855/6197-46.2004.811.0002/CENTRO OESTE CONCESSIONÁRIA DE 

VEICULOS E PEÇAS LTDA/CESAR RONALDO CARMO MONTEIRO

299055/19641-68.2012.811.0002/INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS 

VARZEAGRANDENSE LTDA,JOSE SWAMI RODRIGUES/SANTO ONOFRE 

INDÚSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E EMBALAGENS LTDA,IRISVAN 

MIRANDA DE SOUZA TERROSO,DANIEL DE SOUZA TERROSO,CAROLINA 

CRISTINA DE SOUZA TERROSO,RODRIGO DE SOUZA TERROSO

279928/23762-76.2011.811.0002/ADNE DIAS JORDÃO/CARLOS EGIDIO 

ZANCHETA ME

239714/1092-78.2010.811.0002/BANCO ITAU S.A./TRIOX OXIGÊNIO 

COMERCIAL LTDA,ISAIAS LOPES DE OLIVEIRA

218677/14040-23.2008.811.0002/CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS/ANDRÉA MARTINS PEREIRA, 

PAULO SIDONIO MARTINS PEREIRA

116237/10282-36.2008.811.0002/ROBERTO ZAMPIERI,JOSÉ SEBASTIÃO 

DE CAMPOS SOBRINHO/TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA

33361/2650-03.2001.811.0002/CUIABÁ DIESEL S/A - INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE VEÍCULOS/ELIANE APARECIDA PIRAN

236705/16624-29.2009.811.0002/RODOESTE - IMPLEMENTOS DE 

TRANSPORTES LTDA/CONTINENTE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

251636/10902-77.2010.811.0002/ INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE - IEMAT/IZABELI DE ARRUDA BARROS

117675/8-53.1984.811.0002/CIA. ITAÚ DE INVESTIMENTO CRÉDITO E 

FINANCIAMENTO/JOEL RODRIGUES FERREIRA

239715/1091-93.2010.811.0002/BANCO ITAU S.A./TRIOX OXIGÊNIO 

COMERCIAL LTDA,ISAIAS LOPES DE OLIVEIRA, SIMONE FRANCO DA 

SILVA

2 5 0 5 2 5 / 9 8 6 2 - 6 0 . 2 0 1 0 . 8 1 1 . 0 0 0 2 / I N S T I T U T O  E D U C A C I O N A L 

MATOGROSSENSE - IEMAT/ERICSON CAMPOS LEITE

30766/540-31.2001.811.0002/INVEST FOMENTO MERCANTIL 

LTDA/FRANCISCO BARBIERI FILHO

29175/7069-03.2000.811.0002/ADURRA COMERCIAL DE PRODUTOS 

MEDICOS HOSPITALARES LTDA/COLONIZADORA VILA RICA S/A

264472/3792-90.2011.811.0002/FERMAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PERFINS LTDA - EPP/L P QUERO PALMA - ME

280561/24479-88.2011.811.0002/JC COELHO & CIA LTDA (POSTO 

PANAMERICANO)/ANGELICA DA CRUZ DIAS

114953/10396-09.2007.811.0002/BANCO ITAÚ S.A./ADVENTURE 

COMERCIO C D P L, JOSE FERNANDO PAZ DA ROSA

7579/526-52.1998.811.0002/PAULO CESAR FAVERO MOI/VALDECI 

CHAVES - ME

1 1 0 7 3 9 / 6 4 2 1 - 7 6 . 2 0 0 7 . 8 1 1 . 0 0 0 2 / P N E U L Â N D I A  C O M E R C I A L 

LTDA/EXPRESSO GARÇA BRANCA LTDA, RICARDO AUGUSTO ALVES 

PINTO

54434/679-12.2003.811.0002/TRIUNFANTE MATOGROSSENSE 

ALIMENTOS LTDA/SUPERMERCADO 3 AMIGOS LTDA

105857/1998-73.2007.811.0002/RECOL REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO 

LTDA/GLÓRIA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

83229/5531-11.2005.811.0002/WA- MINERADOURA E MÁQUINAS 

LTDA/CURTUME UNIÃO LTDA

275385/18557-66.2011.811.0002/G3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA/ANDRE MALTA ALVES

6960/456-21.1987.811.0002/UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS 

S.A./COMIPIL - COM. DE IMOVEIS PINHEIRO LTDA,ERMI GHISI DE 

OLIVEIRA,MANOEL PINHEIRO DE OLIVEIRA

282166/925-90.2012.811.0002/PAPITO AUTOS POSTO VARZEA GRANDE 

- LTDA/COUTO E NERY LTDA EPP

84648/187-45.1988.811.0002/IVO LUIZ DE CEZARO/COMIPIL - COM. DE 

IMOVEIS PINHEIRO LTDA

263895/3641-27.2011.811.0002/TOTH AUTO POSTO ACESSORIOS 

LTDA,JOSE TOTH FILHO/JAEDER BATISTA CARVALHO

6990/142-55.1999.811.0002/JOSÉ TEIJE CORREA DA COSTA/FRIVAG 

FRIGORÍFICO VARZEAGRANDENSE LTDA

83230/5532-93.2005.811.0002/WA- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
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LTDA/GILDO MOTTA DA SILVA

32361/1886-17.2001.811.0002/PETROLUZ DIESEL LTDA/AUTO POSTO 

PONTE VELHA LTDA

288239/7675-11.2012.811.0002/BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S.A./SOLANGE BONIFÁCIO DOS SANTOS

10656/2062-35.1997.811.0002/IVONE GOMES NOGUEIRA/JOSÉ BENEDITO 

DE ARRUDA

11607/3750-95.1998.811.0002/BANCO BANDEIRANTE S.A/MARTIN & 

MARTIN LTDA,EUCLIDES EGÍDIO MARTINS,JOSÉ ANGELO RONDON 

MARTIN

94774/4334-84.2006.811.0002/CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER/MARIA 

ZULMIRA MATHEUS

72607/6102-16.2004.811.0002/CORTEX INDÚSTRIA E COM DE TINTAS 

LTDA/DEARTAGNAN FERREIRA DA COSTA

84110/6256-97.2005.811.0002/IMAPLA-INDÚSTRIA MATOGROSSENSE DE 

PLÁSTICOS LTDA. EPP/INDÚSTRIA SUMMER LTDA.

70312/12731-84.1996.811.0002/METAL ELETRO MÓVEIS LTDA/BENEDITO 

SEGENIL RIBEIRO

253802/12502-36.2010.811.0002/ INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE - IEMAT/JANAINA DELINDA DOS ANJOS

219345/14783-33.2008.811.0002/CRÉDITOS UNIVERSITÁRIOS FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS/JUNIOR DE AMORIM NUNES, 

MARIA DA GLÓRIA AMORIM

239576/978-42.2010.811.0002/TORK SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E 

MÁQUINAS LTDA/CONTINENTE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

8814/9278-76.1999.811.0002/BANCO BANDEIRANTES S.A./LOACIL DE 

LANNES

212726/8191-70.2008.811.0002/BANCO BRADESCO S.A./SONIA MATOS 

LACERDA

247784/7489-56 .2010 .811 .0002 / INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE - IEMAT/KATYLAINNE CRYSTIANE COSTA E SILVA

3001/478-64.1996.811.0002/BANCO ITAÚ S.A./ZILÁ DA SILVA BATISTA, 

MAURÍCIO JESUS SANTANA, MAURO SILVESTRIN GUIMARÃES

332817/1503-82.2014.811.0002/ITAÚ UNIBANCO S.A./E. MARCONI 

REFRIGERAÇÃO - ME,ELIANE MARCONI

95127/4691-64.2006.811.0002/MORINI & MORINI LTDA/PERGENTINO 

ALVES DE SOUZA

216666/12036-13.2008.811.0002/DISTRIBUIDORA ÁUREA DE 

MEDICAMENTOS LTDA/J. J. DE OLIVEIRA - ME

2 7 1 0 8 / 5 3 9 5 - 8 7 . 2 0 0 0 . 8 1 1 . 0 0 0 2 / C E N T R A I S  E L É T R I C A S 

MATOGROSSENSES S/A REDE/CEMAT/GENILTO VIEIRA DA ROVHA

52490/6615-52.2002.811.0002/BANCO BRADESCO S.A./ADMILSON 

BASILIO SILVA

238565/18172-89.2009.811.0002/BANCO ITAU S.A./CRISTIANE TANAKA 

MATHUES ME,CRISTIANE TANAKA MATHEUS

281508/224-32.2012.811.0002/MADECENTER MÓVEIS E INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA/LUMINI MÓVEIS E INTERIORES LTDA

60769/435-30.1996.811.0002/BANCO BRADESCO S.A./GRANDE PNEUS 

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA/GARCEZ TOLEDO PIZZA

244151/5015-15.2010.811.0002/HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO 

MÚLTIPLO/MUNDO DOS COMPRESSORES - COMÉRCIO DE 

COMPRESSORES LTDA - EPP

8275/511-83.1998.811.0002/TRIUNFO DERIVADOS DE PETROLEO 

LTDA/POSTO CONCÓRDIA LTDA

218166 /13613 -26 .2008 .811 .0002 / I N S T I T U T O  E D U C A C I O N A L 

MATOGROSSENSE - IEMAT/ALDO MORAES MARTINS

262585/1708-19.2011.811.0002/JOAO HENRIQUE BORGES/HENRIQUE 

FERRETE BERTASSO

254731/13008-12.2010.811.0002/PANTANAL INDÚSTRIA E COMERCIO DE 

CARNES LTDA/CARLOS ALBERTO DEOTTI

296359/16668-43.2012.811.0002/MILÊNIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

LTDA,TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA/ÚNICO 

SUPERMERCADO LTDA - ME

241741/2937-48.2010.811.0002/LEILA FELIPE DOS SANTOS 

FERNANDES,MANUEL ANTONIO PINTO FERNANDES/FERNANDO 

HUMBERTO STABELLITO,ROSANA MARTINS SILVA STABILITO,CAMILO 

GONÇALO STABILITO,JOÃO BOSCO SILVA

279853/23667-46.2011.811.0002/ITAÚ UNIBANCO S.A. /H J 

CONCEIÇÃO,HELOIZO JOSÉ DA CONCEIÇÃO

66222/2061-06.2004.811.0002/PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA/PAUL 

GEHARD HOFFMANN

87799/9496-94.2005.811.0002/MÔNICA HELENA GIRALDELLI, RODRIGO 

GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO/MT BORRACHAS E PARAFUSOS 

COMERCIAL LTDA

238567/18235-17.2009.811.0002/BANCO ITAU S.A./MODELO VEÍCULOS 

LTDA

220640/884-31.2009.811.0002/HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO 

MÚLTIPLO/ADAMILTON FERNANDES DOS SANTOS -ME,ADAMILTON 

FERNANDES DOS SANTOS- REPRESENTANTE DO ESPÓLIO DE JESUEL 

DOS SANTOS, ANDRESSA DE FREITAS SILVA SANTOS

328329/24647-22.2013.811.0002/CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE 

COMBUSTÍVEIS LTDA/REDE LEGAL DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA

45374/1147-10.2002.811.0002/PROSOLO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA/JOAQUIM DA SILVA NUNES NETO -ME (PLANTEC GREEN 

FACTORY)

213842 /9201 -52 .2008 .811 .0 0 0 2 / O R O Z I M B O  M O R E I R A  D E 

OLIVEIRA/GRANDE MATO TERRAPLANAGEM LTDA

209301/5140-51.2008.811.0002/ESTRUTURAL FOMENTO MERCANTIL 

LTDA/BUFFOLIN & BUFFOLIN LTDA-PANORAMA REFORMAS,IZABEL 

FERMINO BUFFOLIN

21907/2634-83.2000.811.0002/MARCELO GUERREIRO/ZUGAIR 

AUTOMÓVEL LTDA

250520/9871-22 .2010 .811 .0002 / INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE - IEMAT/FRANCIELLE PRISCILA DA SILVA

4 2 5 7 3 / 1 0 2 0 7 - 4 1 . 2 0 0 1 . 8 1 1 . 0 0 0 2 / C E N T R A I S  E L É T R I C A S 

MATOGROSSENSES S/A REDE/CEMAT/GEVANISIO ALVES PRESENTINO 

JUNIOR,GIVANETE ALVES SIMADON

11150/278-86.1998.811.0002/BANCO BRADESCO S.A./RIO TAPAYUNA 

PISCICULTURA LTDA,JAIRO FRANCISCO MIOTO FERREIRA, CBL 

CONSTRUTORA DA BARRA LTDA

8 7 2 0 8 / 8 9 9 9 - 8 0 . 2 0 0 5 . 8 1 1 . 0 0 0 2 / P E T R O L U Z  D I S T R I B U I D O R A 

LTDA/FRANCISCO DE PAULA PINHO,LINEIA FÁTIMA DA SILVA

52818/6895-23.2002.811.0002/VAILDES DE FREITAS SOARES/SILVIO 

ANTONIO DA SILVA,MARIA ELENA PEREIRA DA SILVA

323499/19897-74.2013.811.0002/ITAÚ UNIBANCO S.A./ODENIR AUGUSTO 

BARROS-ME,ODENIR AUGUSTO BARROS

207194/3059-32.2008.811.0002/BANCO BRADESCO S.A./ADAMILTON 

FERNANDES DOS SANTOS -ME, ADAMILTON FERNANDES DOS SANTOS- 

REPRESENTANTE DO ESPÓLIO DE JESUEL DOS SANTOS

45414/1174-90.2002.811.0002/MARCUS AURÉLIO DE BARROS

10684/1406-78.1997.811.0002/COOPERATIVA DE CRÉDITO URBANO DOS 

CIRURGIÕES DENTISTAS DE CUIABÁ/GILMAR LOPES DA FONSECA

81741/4199-09.2005.811.0002/JOSÉ LUIZ MAROLI VARGAS/LAURO LUIZ 

DE AZEVEDO

258015/16298-35.2010.811.0002/MADECENTER MÓVEIS INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA ME/CRISTHIANE APARECIDA SANTANA

282064/827-08.2012.811.0002/DILVANE FERREIRA DE BARROS/BANCO 

DO BRASIL,BB SEGUROS/COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

212727/8164-87.2008.811.0002/BANCO BRADESCO S.A./CESAR ALVES 

DE LARA, ELIANA GIOCONDO

239446/797-41.2010.811.0002/SERMAT - SERVIÇOS, CONSTRUÇÕES E 

ELETRIFICAÇÕES MATOGROSSENSE LTDA/INSTITUTO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE - IEMAT

60224/5844-40.2003.811.0002/ANDRÉ LUIZ AUGUSTO QUINTA/NERCÍLIO 

JOSÉ NUNES

273090/18148-90.2011.811.0002/ITAÚ UNIBANCO S.A./NOBRE INDÚSTRIA 

DE ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA,ELEUSA 

GONÇALVES DOS SANTOS, ELIANA GONÇALVES RODRIGUES

273806/16654-93.2011.811.0002/FERNANDO MENDONÇA FRANÇA/HELIO 

PASSADORE,VANDIR MORAIS DE LIMA,DINÁ MORAIS DE LIMA

225855/6123-16.2009.811.0002/GEHPPO COMPONETES MECANICOS 

LTDA/CONTINENTE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

67121/2983-47.2004.811.0002/ALESSANDRA SIQUEIRA DA SILVA/JOSE 

MARIA DE CAMPOS

62300/7724-67.2003.811.0002/J.S. AUTO PEÇAS LTDA/JORGE ADELAR 

LUDOWING

268712/12889-17.2011.811.0002/BANCO DO BRASIL S.A./ILDENIR 

PEREIRA FILHO,MARCOS ANTONIO PEREIRA,JADER CARLOS 

PEREIRA,SANDRA MARA PEREIRA,ROSELI DIAS FERNANDES PEREIRA

249923/9384-52.2010.811.0002/HSBC - BANK BRASIL S/A - BANCO 

MÚLTIPLO/CELISMAR NOGUEIRA CUNHA - ME,MARISTELA MARTINS 

NOGUEIRA CUNHA

15080/12901-56.1996.811.0002/ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR DE 
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CUIABÁ S/A-HOSP. JARDIM CUIABA/ZEFERINO ANTUNES

221290/1525-19.2009.811.0002/PROL INDÚSTRIA METALÚRGICA 

LTDA/MARCOS ANTONIO SANCHES

278002/21596-71.2011.811.0002/MASSA FALIDA DA ENCOL S/A - 

ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA/MARIA EROTIDES KNEIP MACEDO

7 6 0 9 9 / 8 3 9 6 - 4 1 . 2 0 0 4 . 8 1 1 . 0 0 0 2 / P E T R O L U Z  D I S T R I B U I D O R A 

LTDA/MINÉRIOS SALOMÃO LTDA,ANTONIO CARLOS MACHADO 

MATIAS,GUSTAVO TREVISAN LOPEN GOMES

95904/5385-33.2006.811.0002/FEDERAL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO 

LTDA/JACAR DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA,JAEDER BATISTA 

CARVALHO

284199/3206-19.2012.811.0002/FIAT ADM CONSORCIOS LTDA/DORILDE 

ROHLING

287259/6580-43.2012.811.0002/COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD/JAQUELINE 

FERREIRA SOARES DE JESUS & CIA LTDA

116255/10730-09.2008.811.0002/BELMIRO GONÇALVES DE 

CASTRO/EXPRESSO NORTE SUL TRANPORTES URBANOS LTDA

254714/13004-72.2010.811.0002/ INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE - IEMAT/REGINA MARIA MENDES CORREIA

251639/10899-25.2010.811.0002/ INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE - IEMAT/GUSTAVO LACERDA CARLOTA

90980/786-51.2006.811.0002/CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A REDE/CEMAT/HOTEL LAS VELAS LTDA

269803/12537-59.2011.811.0002/ITAÚ UNIBANCO S.A./DAMASCO 

COMÉRCIO DE PAES LTDA ME,CHRISTIAN JACOB DE MELO,DJALMA 

RODRIGUES CARNEIRO MELO

213287/8694-91.2008.811.0002/MANOEL CLOTILDES DA COSTA/ALCINO 

MANOEL MONICO

254683/12967-45.2010.811.0002/ INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE - IEMAT/ZILENE MARIA PEREIRA LIMA VIANA

104725/838-13.2007.811.0002/TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS 

LTDA/ANTONIO LUIZ GIACOMELLI

68715/84-43.1985.811.0002/BANCO DO ESTADO DE MATO GROSO S/A - 

BEMAT/VANDEIR MARIA AZEVEDO,VALTINEZ MASSARUTTI DE 

AZEVEDO,DERVAL TEODORO BATISTA

27770/142-60.1996.811.0002/BANCO ITAÚ S.A./AGRO MÁQUINAS 

CHIBOLETE LTDA

309948/5982-55.2013.811.0002/BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A./S. J. 

INDÚSTRIA MECANIA LTDA - ME,NELSON HENRIQUE SPARANO

217187/12587-90.2008.811.0002/SICOOB COOPERLOJA - C. E. C. M. - 

DOS LOJISTAS DO VESTUÁRIO E CONFECÇÃO CUIABÁ/RUI JORGE 

ALVES - ME,RUI JORGE ALVES,EDILAINE MAGALHÃES DE CAMARGO

290872/11177-55 .2012.811.0002/BRADESCO LEASING S /A 

ARRENDAMENTO MERCANTIL/VALDIRENE P. A. SILVA EPP,VALDIRENE 

PEREIRA AGUIAR SILVA,SAMUEL AFONSO SILVA DE OLIVEIRA

200562/11116-73.2007.811.0002/SILVANE FREITAS DA SILVA/EVALDO 

SOUZA OLIVEIRA

319561/15930-21.2013.811.0002/MARINA MATIAS BARBOSA,LUANARA 

CRISTINA BARBOSA LEAL/BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

278299/21876-42.2011.811.0002/CUIABÁ SIGN E SERIGRAFIA 

LTDA/CLEBSON JUNIOR TEIXEIRA DA COSTA

242076/3309-94.2010.811.0002/BANCO ITAU S.A./NEREIDE S. DA SILVA 

SOUZA - ME,NEREIDE S. DA SILVA SOUZA,PAULO ANHAIA DE SOUZA

2 4 5 4 2 / 3 9 3 3 - 9 5 . 2 0 0 0 . 8 1 1 . 0 0 0 2 / C E N T R A I S  E L É T R I C A S 

MATOGROSSENSES S/A REDE/CEMAT/APARECIDO DONIZETE REIS SILVA

239394/815-62.2010.811.0002/CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS/KAREN KAROLYNNY LOIOLA 

DE BARROS,ANTONIA LUCIVANDA LOIOLA MATOS

212138/7671-13.2008.811.0002/JOSE ROGERIO ARRUDA DA 

SILVA/BANCO BMG S.A.

202368/12953-66.2007.811.0002/AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO S\A - MT FOMENTO/CAVALCANTE & LEÃO JUNIOR 

LTDA.

254711/12997-80.2010.811.0002/ INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE - IEMAT/KAISA APARECIDA SILVA FREITAS 

CARDOSO

8822/127-86.1999.811.0002/BANCO DO BRASIL S.A./EDMUNDO 

OSTROWSKI ME

276397/19835-05.2011.811.0002/ITAÚ UNIBANCO S.A./LGM TECNOLOGIA 

EM INFORMATICA LTDA,ANDRIO PRESTES JASPER,ROSITA ANTUNES 

PRESTES JASPER

242308/3541-09.2010.811.0002/BANCO ITAU S.A./J.J. CADORE & CIA 

LTDA ME,JOSE JACIR CADORE

89561/173-31.2006.811.0002/CUIABÁ DIESEL S/A - INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE VEÍCULOS/VALDIR BRAMBATI VENSON

293790/13812-09.2012.811.0002/CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE 

COMBUSTÍVEIS LTDA/AGÊNCIA DE TURISMO HALLEY LTDA

305245/909-05.2013.811.0002/PROL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA, 

HEITOR TRENTIN/ANILZA BARBOSA MOREIRA - ME,ANILZA BARBOSA 

MOREIRA,RAIMUNDO MOREIRA NOLETO

9146/447-44.1996.811.0002/BANCO DO BRASIL S.A./FRIGORÍFICO 

PORTAL DA AMAZÔNIA LTDA,FRIGOPAN,LEANDRO JOSÉ 

PIGNATARO,JOSÉ CARLOS ROMAZZINI,NILSON MATOS DA 

FONSECA,GERSON VIEIRA ALVES

292520/12350-17.2012.811.0002/BANCO TRIÂNGULO S.A./CLARICE 

LOURDES DE ALMEIDA ME,CLARICE LOURDES DE ALMEIDA, CELSO 

ZANCHET

23407/3167-42.2000.811.0002/SUPERMERCADO BEM BOM LTDA/EDECEL 

MADRUGA DA SILVA

77739/511-39.2005.811.0002/ELIAQUIM CARDOSO DA SILVA/CLUBE ABS 

- BRADESCO SEGUROS S.A.,BRADESCO SEGUROS S.A.

24236/3686-17.2000.811.0002/ANKA COMÉRCIO LTDA/MARCELO 

CALLEJAS

271199/13400-15.2011.811.0002/BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S.A./UNIREI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA,JAIR DOS SANTOS 

RODRIGUES,LIZABETH REZENA DA SILVA BERALDO

7 6 9 1 6 / 9 0 6 1 - 5 7 . 2 0 0 4 . 8 1 1 . 0 0 0 2 / C E N T R A I S  E L É T R I C A S 

MATOGROSSENSES S/A REDE/CEMAT/MERCANTIL DE ALIMENTOS 

QUALIDADE LTDA

30508/315-11.2001.811.0002/CUIABÁ DIESEL S/A - INDÚSTRIA 

ECOMÉRCIO DE VEÍCULOS CARLOS ROBERTO CAPARROS JÚNIOR

253954/12711-05.2010.811.0002/BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A./J.P. 

UTILIDADE DOMESTICA LTDA ME,VANDERLEI MARTINS DA SILVA

287742/7113-02.2012.811.0002/ITAÚ UNIBANCO S.A./ABRANTES DOS 

SANTOS E SANTOS LTDA,CINTIA CRISTINA CAPATO,FLORENTINA 

MACIEL BRUEHMUELLER

306202/1969-13.2013.811.0002/HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO 

MÚLTIPLO/MOISES GOMES COUTINHO FILHO, ANETE ALVES DA CRUZ

309227/5221-24.2013.811.0002/HERBERT COSTA THOMANN/EDSON 

BATISTA DOS SANTOS

105131/1191-53.2007.811.0002/PEMAZA S.A./JOSE ADRIANO MENDES

7612/1188-79.1999.811.0002/BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTÁRIA 

BRASIL S.A./FURGÕES J.R. COM. SERVIÇOS LTDA,CARLOS EDUARDO 

KHUN,ELSIO ANTÔNIO RISSÃO

19637/1979-14.2000.811.0002/BANCO DO BRASIL S.A./PEDRO ANTONIO 

FERREIRA,SERGIO NAVARRO VIEIRA,BERNADETE SILVA NAVARRO

74174/200-15.1986.811.0002/PRODECO LTDA/DALCI FRANCISCO DA 

GUIA

77909/677-71.2005.811.0002/COOPERCEM COOPERATIVA DE ECONOMIA 

E CRÉDITO MUTUO DOS EMPREGADOS EMPR. ENERGIA/ALEXANDRE 

FERREIRA

233759/13745-49.2009.811.0002/ADNE DIAS JORDÃO/SEDIMAR DE 

SOUZA GONÇALVES

117232/867-92.2009.811.0002/ISAQUE ROCHA NUNES/SANID JOSÉ 

NASSARDEN

217452/12862-39.2008.811.0002/LAILZE MARIA MAGALHÃES/GEAP - 

FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL

32194/1726-89.2001.811.0002/CASTOLDI DIESEL LTDA/AUTO POSTO 

PONTE VELHA LTDA

2 7 1 1 3 / 5 4 0 1 - 9 4 . 2 0 0 0 . 8 1 1 . 0 0 0 2 / C E N T R A I S  E L É T R I C A S 

MATOGROSSENSES S/A REDE/CEMAT/DIMAS SALLA

241311/2533-94.2010.811.0002/ELENIZA RIBEIRO DA SILVA/ALEXANDRA 

SOUZA REIS

43167/1279-14.1995.811.0002/BANCO ITAÚ S.A./AGRO MAQUINAS 

CHIBOLETE LTDA,WALTER ANDRADE ZACARKIM,ERONI ANTONIO 

TOREZZAN

7341/685-92.1998.811.0002/AÇOFER - INDÚSTRIA E COMERCIO 

LTDA/HEDIL INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERRALHERIA LTDA

9 6 4 2 8 / 5 8 4 6 - 0 5 . 2 0 0 6 . 8 1 1 . 0 0 0 2 / P E D R O S A  B R A U N I Z I A  D A 

CONCEIÇÃO/JOÃO ARCANJO RIBEIRO

253536/12266-84.2010.811.0002/RITA MARIA PESSETTO/OLIVIO 

VOLPATO NETO

73928/169-24.1988.811.0002/RODOBENS ADMINISTRAÇÃO E 
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PROMOÇÕES LTDA/JOSÉ FRANCISCO FORTUNATO

321973/18393-33.2013.811.0002/ANDRÉ FERREIRA DINIZ/ÚNICO 

SUPERMERCADO LTDA - ME,JOSE FERNANDO BARDI

8551/2922-02.1998.811.0002/BANCO BANDEIRANTES S.A./ANTONIO 

NOGUEIRA DA SILVA,APARECIDA SPANHA DA SILVA

50642/5498-26.2002.811.0002/CUIABÁ DIESEL S.A. INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE VEÍCULOS/CARLOS ANTONIO KLEIN

98970/8496-25.2006.811.0002/BANCO BRADESCO S.A./ROBERTO 

MARTINS,MARIA APARECIDA JARROS MARTINS

217237/12624-20.2008.811.0002/MARLI CALVO GONÇALVES 

PITTERI/KAMILA KAROLINE SILVA BARROS

Intimação

Processo n. º 5567-48.2008.8.11.0002 – CÓDIGO 209780

INTIMAÇÃO DO DR. LUIZ IORI, OAB/MT Nº 7865, para que tome ciência 

que o processo n. º 5567-48.2008.8.11.0002 – CÓDIGO 209780, da 

Terceira Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande-MT, 

arquivado na caixa 759, encontra-se disponível na Central de Arquivos de 

Processos, para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de novo 

arquivamento, conforme solicitação de desarquivamento protocolado em 

30/01/2020.

Processo n. º 592-90.2002.8.11.0002 – CÓDIGO 44409

INTIMAÇÃO DO DR. CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO, OAB/MT Nº 

20.712, para que tome ciência que o processo n. º 592-90.2002.8.11.0002 

– CÓDIGO 44409, da Primeira Vara de Família e Sucessões da Comarca de 

Várzea Grande-MT, arquivado na caixa 520, encontra-se disponível na 

Central de Arquivos de Processos, para retirada, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de novo arquivamento, conforme solicitação de 

desarquivamento protocolado em 04/02/2020.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000475-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA ANGELA FACIOCHI (REQUERENTE)

V. F. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA LENZA LANA OAB - MT10991/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MOACIR CORREIA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. Ante a certidão de id. 24601918, intime-se a parte autora para que, 

no prazo de 05 dias, traga aos autos a CERTIDÃO DE CASAMENTO CIVIL, 

eis que a juntada em id. 4684267, trata-se de certidão de casamento 

religioso. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003563-40.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANJE ROSA DA SILVA OAB - MT17970/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. RAFAEL DA SILVA SOUZA, 

ingressou com requer ALVARÁ jUDICIAL, visando autorização para 

transferência do único bem móvel (motocicleta) deixado por sua genitora, 

Elezangela da Silva Prado, falecida em 09/04/2016. Em id. 

3285667determinou-se a emenda da inicial para regularizar a procuração 

e comprovar a inexistência de bens imóveis em nome da falecida. A inicial 

foi emendada em id. 4135272, inclusive com a prova de inexistência de 

bens imóveis em nome do falecido. Fora determinada a expedição de ofício 

ao INSS para apuração de eventuais dependentes habilitados junto à 

previdência social, cuja resposta foi negativa. Vieram os autos conclusos. 

É o relatório. Decido. Quanto ao pedido verifica-se que o requerente é 

parte legítima, sendo portanto, o pedido juridicamente possível, há 

interesse processual e econômico e com o falecimento da mãe do 

requerente, assiste-lhe, assim, o direito de pleitear a autorização para 

transferência de propriedade do bem móvel deixado. No tocante a via 

adotada - Alvará Judicial-, tem-se o entendimento predominante que é meio 

idôneo para possibilitar a venda do único bem deixado pelo falecido, desde 

que ele seja de baixo valor, como no caso dos autos. Vejamos: 

APELAÇÃO – ALVARÁ JUDICIAL – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA 

VENDA DE BEM MÓVEL DEIXADO PELO GENITOR DO MENOR – Extinção 

sem julgamento do mérito, por inadequação da via eleita – Inconformismo – 

Desnecessidade de abertura de inventário – Ausência de outros herdeiros 

do de cujus – Acervo hereditário composto de apenas uma motocicleta – 

Mitigação do artigo 1037 do CPC/73 – Sentença reformada para afastar a 

extinção e conceder o alvará, determinando-se o depósito do objeto da 

venda em conta judicial – Recurso provido. (TJSP; Apelação 

1005397-58.2015.8.26.0079; Relator (a): Maria Salete Corrêa Dias; Órgão 

Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Botucatu - 2ª Vara Cível; 

Data do Julgamento: 22/06/2018; Data de Registro: 22/06/2018) (sem 

grifos no original). Logo, estando comprovado nos autos o vínculo 

existente entre o requerente e a de cujus, bem como o manejo da via 

adequada a sua pretensão, o pleito há de ser deferido sem mais delongas. 

Diante do exposto, bem como com as provas existentes nos autos, defiro 

o pedido e determino seja expedido alvará autorizando o requerente 

RAFAEL DA SILVA SOUZA a transferir a propriedade do único bem móvel 

– motocicleta marca Honda Modelo Fan Ano 2011/2011, placa NJI 9091, 

renavan nº 00281678855, deixado pela de cujus Elezangela da Silva 

Prado. Isento o requerente do pagamento das custas e despesas 

processuais. Expeça Sr. Gestor, o competente alvará de autorização. 

Prestação de contas dispensada. Após o trânsito em julgado, arquive-se, 

com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003199-68.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. L. (REQUERENTE)

V. D. A. R. V. (REQUERENTE)

I. L. V. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA LUZIA FIUZA METELO OAB - MT0018544A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. D. A. V. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES OAB - MT9995-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. I- Intime-se a parte autora, pessoalmente, por meio de Oficial de 

Justiça, a promover o andamento do feito, no PRAZO DE 05 dias, sob pena 

de assim não o fazendo, não ser resolvido o mérito, nos termos do 

ARTIGO 485, §1º DO CPC. II- Intime-se também o advogado, via DJE. III- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006659-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELY REGINA FRANCA DOS SANTOS QUEIROZ DE MEDEIROS OAB - 

MS21217 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. O. D. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE VISTOS. Tendo em vista a 

manifestação da parte requerente pela desistência da ação, por não ter 

mais interesse em dar continuidade ao processo (ID. 16294291), não 

resolvo o mérito do presente feito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII c/c 

art. 200, § único ambos do CPC. Sem custas, por tratar-se de beneficiária 

da Justiça Gratuita. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 281524 Nr: 240-83.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCSL, VVSL, JDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDEMIRO SANTANA FERREIRA - 

OAB:0897/MT, Delcio Julio Bento Junior - OAB:15302

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O cálculo atualizado do débito é diligência a cargo da parte. Assim, 

intime-se a exequente para que o apresente, no prazo de 05 dias.

Após a juntada, vistas ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 287501 Nr: 6848-97.2012.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA MARIA DELFINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE CUJUS RUBERVAL FARIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEIA SANABRIA ORTIZ 

PRADO - OAB:9822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O comprovante de isenção do imposto de transmissão causa mortis 

encontra-se às fls. 70/79.

As certidões negativas de débito com a Fazenda Pública Municipal, 

Estadual e Federal (fls. 60/63), foram devidamente juntadas.

Manifetação da Fazenda Pública estadual (fl. 94) informando não possuir 

mais interesse nestes autos.

Certidão de inexistência dos testamentos aportou à fl. 54.

Anoto que todos os herdeiros estão devidamente representados.

O plano final de partilha reflete com precisão a vontade dos herdeiros do 

autor da herança.

O representante do Ministério Público, instado a se manifestar, opinou 

favoravelmente à homologação do plano de partilha (fls. 105/106).

Assim o sendo, HOMOLOGO, por sentença, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, o plano de partilha (fls. 102/103), destes autos 

de inventário, dos bens deixados por RUBERVAL FARIAS DOS SANTOS, 

atribuindo aos nele contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou 

omissão e ressalvados direitos de terceiros.

Sem custas, ante a gratuidade da justiça.

Transitada em julgado, expeçam-se os respectivos Formais de Partilha 

e/ou documento equivalente, fornecendo às partes interessadas as peças 

necessárias, e, a seguir, arquivem-se.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 402526 Nr: 12691-38.2015.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADJ, MDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCJAADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, ERNANI ARLEY DA SILVA - 

OAB:11250/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte autora foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, sob 

pena de extinção, sendo que deixou decorrer o prazo sem qualquer 

manifesta-ção (fls. 55).

Destarte, a parte autora foi intimada pessoalmente para dar 

pros-seguimento no feito, como não o fez no prazo legal, é factível a 

extinção do processo.

Diante do exposto, não resolvo o mérito, com fundamento no Artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil, ante a falta de manifestação da 

parte.

Revogo o despacho de fls. 12.

Sem custa e sem honorários.

Cientifique-se o Ministério Público.

Transitada em julgado, ao arquivo com as necessárias baixas e 

anotações.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 249675 Nr: 9125-57.2010.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEILA APARECIDA SOUZA DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA 

SILVA - OAB: 9.587-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O juiz pode e deve tentar conciliar as partes em qualquer fase do 

processo.

Ademais, tal prerrogativa é disponibilizada ao Magistrado pelos artigos 3º, 

§3º e 139, V do CPC, in verbis:

§ 3º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual 

de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores 

públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo 

judicial.

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe:

(...)

V -promover, a qualquer tempo, a autocomposi-ção, preferencialmente 

com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais;

Ante o exposto:

I- Dentro do Poder Geral de Cautela, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 25/3/2020, às 14h30m (Horário Oficial de 

MT).

II – Expeça-se o competente mandado de intimação, inclusive cientificando 

as partes interessadas e advogados/Defensores, inclusive via DJe.

III – Às providências.

IV – Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 265928 Nr: 4919-63.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHNDS, ATN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/CURADORA - OAB:3268/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no 

art. 485, inciso III, §1° c/c 771, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil.Sem custas e sem honorários por ser a parte autora 

beneficiária da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, 

arquivem-se os presentes autos, com as necessárias baixas e 

anotações.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 270613 Nr: 12346-14.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADC, MDCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CARDOSO SALES DE 
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OLIVEIRA - OAB:7590, ADRIANA CARDOSO SALES DE OLIVEIRA - 

UNIC - OAB:7.590-B, JOÃO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPÓSITO - 

OAB:23778

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme ressaltou o Sr. Gestor em sua certidão de fls. 126, a parte 

exequente fora devidamente intimada para dar andamento ao feito, sob 

pena de extinção, porém, limitou-se a juntar autorização para estagiário(a0 

manusear o processo, ou seja, não deu o devido andamento do feito.

Destarte, a parte exequente foi intimada pessoalmente para dar 

prosseguimento no feito, como não o fez no prazo legal, é factível a 

extinção do processo.

Diante do exposto, não resolvo o mérito, com fundamento no Artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil, ante a falta de manifestação da 

parte.

Sem custa e sem honorários.

Cientifique-se o Ministério Público.

Transitada em julgado, ao arquivo com as necessárias baixas e 

anotações.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 315045 Nr: 11344-38.2013.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANITA EDELTRUDES DA SILVA ALMEIDA, MARINA 

INOCENCIA DE JESUS SILVA, MARCIO MARCELO DA SILVA, JOANITA 

EDELTRUDES DA SILVA ALMEIDA, ORIVAL CELESTINO DE ALMEIDA, 

DIVINA APARECIDA DA SILVA BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSE BENJAMIM DA SILVA, ELZA 

TEIXEIRA DA SILVA, AZELIA MATIAS DA SILVA, JAINE FRACISCA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA BARBATO DA 

SILVA - OAB:MT/ 09633, ANDRE TADEU JORGE FERNANDES - 

OAB:8441, CREIDE MARIA DA SILVA - OAB:15915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIANO LOURENÇO 

SANCHES - OAB:11333/MT, DANIELI CRISTINA OSHITANI - OAB:6079, 

DJALMA RIBEIRO ROMEIRO - OAB:7162/MT, KLEYTON ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:16.240, MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - OAB:4656, 

Paulo Sérgio Missasse - OAB:7649, ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - 

OAB:6.183

 Vistos.

I- Intime-se a herdeira Jaine Francisca da Silva para que cumpra o item II 

da decisão de fl. 381.

II- Sobre as petições de fls. 387 e 388/390, manifeste-se a inventariante.

III- Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 242899 Nr: 4109-25.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGSTG, DSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozana Batista Gusmão - 

OAB:4.062-OAB-MT, STELA CUNHA VELTER - OAB:OAB 4984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2010/259

Vistos.

O juiz pode e deve tentar conciliar as partes em qualquer fase do 

processo.

Ademais, tal prerrogativa é disponibilizada ao Magistrado pelo art. 139, V 

do CPC, in verbis:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe:

(...)

V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente 

com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais;

Ainda mais se a própria parte exequente demonstra interesse, como é o 

caso dos autos.

Ante o exposto:

I- Dentro do poder geral de cautela, Designo audiência de conciliação para 

o dia 18/03/2020, às 13:00 horas.

II- Cientifique-se o MP.

III- Cumpra-se.

Várzea Grande, 28 de janeiro de 2020.

DR JOSÉ ANTÔNIO BEZERRA FILHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 80486 Nr: 2988-35.2005.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO JUVÊNCIO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARTA RIBEIRO GOMES, 

ESPÓLIO DE OSVALDO AUGUSTO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINNY NUNES RONDON 

SANTANA - OAB:22.716/MT, OTACILIO PERON - OAB:3.684-A/MT, 

SUED DA SILVA REIS - OAB:14815-E, SUZY JERONIMO SILVEIRA - 

OAB:9391-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inventário

Processo n.º 2988-35.2005.811.0002

VISTOS.

I- Por medida de economia processual e celeridade, determino a citação 

dos herdeiros indicados às fls. 292/293.

II- Após citados, se integralizarem a lide, serão inti-mados para fornecerem 

os nomes de seus irmãos e eventualmente fornecerem seus endereços.

III- Cumpra-se.

Várzea Grande, 03 de fevereiro de 2020.

Dr. José Antônio bezerra filho

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 283813 Nr: 2746-32.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFDS, PFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KMMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO EGUNI - OAB:19589/O, 

RENAN POLIZEI - OAB:19636/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

A parte autora não pode ser intimada pessoalmente, conforme se denota 

da certidão de fl. 220, culminando em sua intimação via edital.

O edital fora expedido e a parte autora foi intimada para dar anda-mento 

ao feito, no prazo legal de 5 (cinco) dias (fls. 222/224), sob pena de 

extinção, sendo que deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação 

(fl. 225).

Destarte, intimada para dar prosseguimento no feito, como não o fez no 

prazo legal, é factível a extinção do processo.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no 

art. 485, inciso III, §1° c/c art. 771, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil.

Sem custas e sem honorários.

 Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as 

ne-cessárias baixas e anotações.

 Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 321496 Nr: 17902-26.2013.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MINORELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATYANNE NEVES BALDUINO - 

OAB:10877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOHAMAD RAHIM FARHAT - 
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OAB:2.542 - MT

 Vistos.

A parte autora foi intimada para dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção, sendo que deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Destarte, a parte autora foi intimada para dar prosseguimento no feito, 

como não o fez no prazo legal, é factível a extinção do processo.

Diante do exposto, não resolvo o mérito, com fundamento no Artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil, ante a falta de manifestação da 

parte.

Sem custa e sem honorários.

Transitada em julgado, ao arquivo com as necessárias baixas e 

anotações.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 281600 Nr: 320-47.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPDN, SRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE MAIA BROETO - 

OAB:23948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE JOSE NOGA - 

OAB:3.830/MT, LUIS CESAR MIRANDA BENCICE - OAB:25697/B

 Certifico que o prazo da prisão do Executado decorre em 09/02/2020, e 

até a presente data e horário (14h47min.), não recebemos nenhuma 

comunicação ou solicitação de soltura.

Pelo exposto e considerando que já se aproxima o prazo para soltura do 

Executado, preso na Comarca de Pontes e Lacerda, impulsiono os autos, 

em cumprimento ao r. despacho de fls. 184, para intimar a Exequente a se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002802-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CHEILA DE ARRUDA (EXEQUENTE)

M. D. A. C. (EXECUTADO)

M. D. A. C. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT6808-O (ADVOGADO(A))

EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - MT8202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON RONDON COELHO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO : 1002802-72.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme 

autorizado pelo Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas, intimar a parte 

autora através de seu Advogado para que no prazo de 10 (dez) dias 

cumpra a solicitações ID 28672344 - Manifestação. Várzea Grande/MT, 5 

de fevereiro de 2020. Nercy Anchieta / Gestoraudicial

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003997-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA CALDAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL AUGUSTO ALVES OAB - MT23447/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. H. D. C. (REQUERIDO)

G. H. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1003997-58.2018.811.0002. VISTOS etc. Trata-se de 

Ação de Tutela. O processo já foi sentenciado (Id. 18647996). Petitório da 

parte autora no Id. 19509748, pugnando pelo levantamento de todos os 

valores já depositados em Juízo pelo Instituto de Seguridade Social dos 

Servidos Públicos Municipais de Várzea Grande – PREVIVAG e pela 

expedição de ofício à Caixa Econômica Federal requisitando informações 

acerca de saldo bancário e saldo de FGTS/PIS/PASEP em nome da 

falecida Helena Caldas da Silva. Estudo psicossocial (Id. 19551843). O 

Ministério Público, instado a se manifestar, pugnou pelo indeferimento do 

pedido e consequente arquivamento do processo (Id. 19553508). É o 

relatório. DECIDO. Indefiro o pedido formulado no Id. 19509748, eis que o 

presente feito já foi sentenciado e a ação cuidava de tutela. O 

requerimento de alvará para liberação de valores deve ser postulado em 

feito autônomo e distribuído livremente dentre as varas competentes desta 

Comarca. Certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002205-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS FRANCISCO PEREIRA (REQUERENTE)

VITALINA NASCIMENTO DOURADO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS OAB - MT0019561A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MESSIAS FRANCISCO PEREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 EDITAL DE INTIMAÇÃO alteração regime de bens Prazo do 

Edital: _30____Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES PROCESSO n. 

1002205-06.2017.8.11.0002 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Retificação de Nome]->RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL (1682) POLO ATIVO: Nome: 

VITALINA NASCIMENTO DOURADO SILVA Endereço: RUA ESTRADA DA 

GUARITA, S/N, 2 ANDAR, GUARITA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78169-000 Nome: MANOEL MESSIAS FRANCISCO PEREIRA Endereço: 

ALBINO MENDES DE CAMPOS, 130, (LOT D SÁVIO), CRISTO REI, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78117-442 POLO PASSIVO: Nome: MANOEL 

MESSIAS FRANCISCO PEREIRA Endereço: RUA ESTRADA DA GUARITA, 

S/N, 2 ANDAR, GUARITA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78169-000 

FINALIDADE: QUE A POSSA INTERESSAR : OBJETIVO:Que os Senhores 

MANOEL MESSIAS FRANCISCO PEREIRA, e VITALINA NASCIMENTO 

DOURADO SILVA, acima qualificados ajuizou a açaõ de Alteração do 

regime de bens do casamento, pelos fatos: Os REQUERENTES são 

casados pelo regime de comunhão parcial de bens há 10 (dez) meses, 

como prova a certidão de casamento anexa (doc. 02). Entretanto, 

pretendem alterar o regime para o de separação total de bens. A alteração 

é pretendida pelos cônjuges tendo em vista que a cônjuge pretende iniciar 

atividade empresarial depois de seu desligamento da empresa que 

laborava e, nesta medida, em razão dos riscos inerentes ao negócio que 

pretende, não quer desestabilizar a família, de tal sorte que acordou com o 

cônjuge varão a vertente alteração. Os cônjuges pretendem, por mútuo 

consentimento, modificar a sociedade conjugal, tendo por motivo a 

segurança e estabilidade da família. Que sejam Seja deferido os benefícios 

da gratuidade da justiça e assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 

98 e seguintes do CPC e da Lei 1.060/1950; 2 - Seja autorizada a alteração 

do regime do casamento, de comunhão parcial de bens para o de 

separação total de bens, passando a valer para os bens, a partir de 

então, adquiridos. 3 - Seja oficiado o Cartório de Registro civil para a 

retificação dos dados. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado do 

término do prazo deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, NERCY ANCHIETA, digitei. VÁRZEA GRANDE, 6 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 
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ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1013166-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA AMIK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CEZAR DA SILVA COSTA OAB - MT19190/O (ADVOGADO(A))

ALYNE D REVELLIN RODRIGUES OAB - MT21185/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADALBERTO AMIK (EXECUTADO)

 

PROCESSO : 1013166-35.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme 

autorizado pelo Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas, intimar a parte 

autora através de seu Advogado , para que no prazo de 10 (dez) dias, 

informe os dados bancarios da parte autora, bem como informe para qual 

das empresa do ID 28253486 - deverá ser remetido o oficio para desconto 

em folhas de pagamento.. Várzea Grande/MT, 6 de fevereiro de 2020. 

Nercy Anchieta / Gestora / Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1013166-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA AMIK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CEZAR DA SILVA COSTA OAB - MT19190/O (ADVOGADO(A))

ALYNE D REVELLIN RODRIGUES OAB - MT21185/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADALBERTO AMIK (EXECUTADO)

 

PROCESSO : 1013166-35.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme 

autorizado pelo Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas, intimar a parte 

autora através de seu Advogado , para que no prazo de 10 (dez) dias, 

informe os dados bancarios da parte autora, bem como informe para qual 

das empresa do ID 28253486 - deverá ser remetido o oficio para desconto 

em folhas de pagamento.. Várzea Grande/MT, 6 de fevereiro de 2020. 

Nercy Anchieta / Gestora / Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002887-92.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

W. T. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO DA SILVA DIONIZIO OAB - MT0013556A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA OAB - MT0014849A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1002887-92.2016.8.11.0002. VISTOS Inicialmente 

cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes 

divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem 

concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio. 

Preconiza o artigo 139, incisos II e V do Código de Processo Civil que o juiz 

velará pela rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das 

partes, sendo que, caso isso ocorra, o processo será decidido com 

resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “B” do CPC. 

Desta forma, o acordo entabulado pelas partes será homologado pelo juiz, 

que atuará como terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação. 

Assim, a homologação do acordo pelo magistrado possui o condão de 

atribuir validade de decisão judicial ao acordo, sendo que o juiz somente 

procederá a esse ato quando entender que a forma em que o acordo foi 

realizado pelas partes, atende não somente à legislação pertinente ao 

caso, como, também, seu senso de justiça. A livre manifestação da 

vontade das partes em encerrar o litígio tem que ser respeitada pelo 

julgador, não podendo sofrer interferência indevida já que a este, salvo 

nas hipóteses de grosseira ilegalidade, cabe apenas averiguar o aspecto 

formal do ato e, se resguardado pela legalidade, ratificá-lo. Nesse sentido: 

TJ-RS - APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. A TRANSAÇÃO ENTABULADA 

ENTRE AS PARTES. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 792, CPC. O 

acordo celebrado em demanda executiva suspende o curso da ação pelo 

prazo concedido pelo exeqüente ao executado para o adimplemento da 

obrigação. Inteligência do artigo 792, do CPC. APELO PROVIDO DE PLANO. 

(Apelação Cível Nº 70049101447, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 28/05/2012). 

(AC: 70049101447 RS , Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de 

Julgamento: 28/05/2012, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 31/05/2012). Assim, tendo em vista que o acordo 

entabulado preserva suficientemente os interesses das partes, bem como 

não viola qualquer norma legal vigente, tenho que o mesmo deve ser 

homologado, com fulcro no art. 200 do CPC, de forma que, Homologo-o 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos. E em seguida, ante a 

transação celebrada nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC: 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” 

JULGO, EM Consequência, EXTINTO O PROCESSO, com fundamento nos 

Artigos 775, 924 inciso II e 771, todos DO CPC. Determino a expedição de 

alvará de soltura em favor do preso ora executado – Sr. Alessandro 

Santana santigo, se por outro motivo não estiver preso . Adote. Sra. 

Gestora as providencias pertinentes, comunicando presidio local. 

Observa-se ainda que há pedido de habeas corpus em tramite no Tribunal 

de Justiça do Tribunal de Mato Grosso envolvendo o paciente ora 

executado , assim determino que seja comunicado o Desembargador 

/Relator para fins de direito. Desta audiência saem às partes devidamente 

cientificadas. Intimem-se. Cumpra-se. DR. JOSÉ ANTÔNIO BEZERRA FILHO 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1003559-61.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. M. F. (REQUERENTE)

J. R. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA OAB - MT19616/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1003559-61.2020.8.11.0002. VISTOS etc. Trata-se 

de ação de Divórcio Consensual. Defiro a AJG. Os interessados devem 

emendar a inicial para os seguintes fins. Por lei, a guarda deve ser 

compartilhada entre os pais e o período de convivência de ambos, com os 

filhos, dividido de forma equilibrada. O acordo constante dos autos não 

pode ser homologado da forma como se encontra na medida em que os 

filhos não podem decidir quando conviverá com o pai ou com a mãe. Além 

disso, para que a guarda não seja compartilhada, o genitor que não a 

exercer deve justificar a ausência de interesse no exercício da guarda ou 

informar os motivos pelos quais não pode exercê-la. Intime-se. Prazo: 15 

dias. Com a emenda, ao Ministério Público. Cumpra-se.

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 372783 Nr: 21405-21.2014.811.0002

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER LEMES, POLIANE CRISTINA PAZINATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA CATARINA DE MOURA E SILVA, JOSÉ 

LEMES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO 

COSMO - OAB:25.119, UINE CARVALHO SOUZA FRAPORTI - 

OAB:15.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARGARIDA CARMO 

TAVEIRA - OAB:12255/MT, PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - 

OAB:15.980/MT

 VISTOS, etc.

Diante do contido às fls. 174 e seguintes, intime-se a requerida Regina 

Catarina, por seu Patrono, para manifestação no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 432465 Nr: 2437-69.2016.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE LIMA DE SOUZA - 

OAB:15.924., JULIANA CAMILA FIGUEIREDO SANTOS DE LIMA - 

OAB:21.300

 Processo nº. 2437-69.2016.811.0002.

Código nº. 432465.

VISTOS etc.

 A extração de cópias independe do desarquivamento formal do processo.

O desarquivamento implica em pagamento de custas ou pedido atual e 

expresso do benefício da AJG, eis que com a prolação da sentença e 

posterior arquivamento dos autos, já se efetivou a prestação jurisdicional, 

para qual fora deferida a Justiça Gratuita.

Assim sendo, intime-se a parte autora, por suas Advogadas, para 

providenciar o recolhimento de custas judiciais ou formular novo pedido de 

AJG, instruído com a declaração de hipossuficiência, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Com as providências pela parte autora, conclusos.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 05 de Fevereiro de 2020.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 294430 Nr: 14548-27.2012.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA CATARINA DE MOURA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LEMES FILHO, POLIANE CRISTINA 

PAZINATO LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SILVA QUEIROZ - 

OAB:21165, DARLE RANE MIRANDA JULIO - OAB:21175/O, PITTER 

JOHNSON S. CAMPOS - OAB:15.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:17.867, MARGARIDA CARMO TAVEIRA - OAB:12255/MT

 Processo nº. 14548-27.2012.811.0002.

Código nº. 294430.

VISTOS etc.

Ciência às partes, por seus Advogados, via DJE, do retorno dos autos a 

esta instância.

 Não havendo manifestação nos autos, arquive-se o feito com baixa na 

Distribuição.

 Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 05 de Fevereiro de 2020.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 319849 Nr: 16219-51.2013.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANE APARECIDA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE CUJUS EDSON CARLOS DO NASCIMENTO, 

ALINETH JUCINETH, PAULINA SANTANA DE SOUZA, LUCINEIA CREODETE 

DO NASCIMENTO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEIA SANABRIA ORTIZ 

PRADO - OAB:9.822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALINETH JUCINETH, Cpf: 01064862179, 

Rg: 078105-5, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

PAULINA SANTANA DE SOUZA, Rg: 886.228, brasileiro(a) e atualmente 

em local incerto e não sabido LUCINEIA CREODETE DO NASCIMENTO LIMA, 

Cpf: 81519117191, Rg: 886.218, brasileiro(a). atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Assim, corrijo erro material constante da sentença, para o fim 

de fazer constar onde se lê “(...) JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, 

para o fim de reconhecer a união estável havida entre Luzia Lopes da 

Costa e Clementino de Moraes”, leia-se “JULGO PROCEDENTE o pedido o 

pedido inicial, para o fim de reconhecer a união estável havida entre 

ADRIANE APARECIDA DE ARRUDA e EDSON CARLOS DO NASCIMENTO”, 

demais dados inalterados.Intime-se.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 17 de 

Janeiro de 2020.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE 

DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leticia Dias Vieira Silva, 

digitei.

Várzea Grande, 05 de fevereiro de 2020

Nercy Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 333405 Nr: 2031-19.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS ANTONIO DE SOUZA, Cpf: 

51306840104, Rg: 0744568-7, Filiação: Maria Anete de Oliveira e Jose 

Maria de Souza, data de nascimento: 12/05/1970, brasileiro(a), natural de 

Naviraí-MS, casado(a), servidor público. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.Solicite-se a exclusão 

da penhora do bem, via Sistema RENAJUD, ao Juízo da 1ª Vara de Família 

e Sucessões, eis que a constrição foi inserida por àquele Juízo (fls. 40).P. 

R. I.Isento de custas (fls. 21).Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com 

baixa na Distribuição.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 22 de Novembro de 

2019.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leticia Dias Vieira Silva, 

digitei.

Várzea Grande, 05 de fevereiro de 2020

Nercy Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 344121 Nr: 11179-54.2014.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELISA CAMPOS DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FERNANDO FARIAS ALVES, ANGELA DA 

GRAÇA PEREIRA RUSSO, CRISTIANO FARIAS ALVES, ROBERTO PEREIRA 

RUSSO, DANIEL PEREIRA RUSSO, LILIAN FARIAS ALVES MARQUES, 

CARLOS EDUARDO FARIAS ALVES, SANDRA FARIAS ALVES FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:15145, JOSÉ CARLOS DAMACENO 

JUNIOR - OAB:18.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:, DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - OAB:MT 

15.302, JULIETA MARINHO PIRES CEZÁRIO FERREIRA - OAB:14.272 

OAB/MT, LUIZ AUGUSTO PIRES CESÁRIO - OAB:2090, Lyzia Menna 

Barreto Ferreira - UNIVAG - OAB:7329/B, NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA - UNIVAG - OAB:, SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA 

- OAB:22975/O-MT

 DISPOSITIVO.Ante o exposto, cumpridos os requisitos previstos em Lei, 

ADJUDICO, POR SENTENÇA, os bens inventariados à viúva, Sra. MARIA 

ELISA CAMPOS DE MATOS, salvo erros ou omissões, ressalvados os 

direitos de terceiros.Transitada esta em julgado, expeça-se carta de 

adjudicação à viúva meeira Sra. Maria Elisa Campos de Matos, na forma 

requerida.A seguir, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.P. R. I.Isentos de custas (fls. 134).Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 05 

de Fevereiro de 2020. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA 

DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 388054 Nr: 4131-10.2015.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LETÍCYA JULIANA DA SILVA SOUZA, PATRICIA 

FERNANDA LIMA BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZETE SANTOS FRANÇA - 

OAB:MT 16.457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, antes de extinguir o processo sem resolução do mérito, 

intime-se a Inventariante, por Advogada, para encartar aos autos, no 

prazo de 30 (trinta) dias, a GIA-ITCMD, com a avaliação do bem e cálculo 

do imposto, para averiguação do valor do imposto para recolhimento, ou 

não sendo o caso de pagamento, o respectivo comprovante de isenção. A 

Inventariante deve trazer aos autos o comprovante de depósito judicial – e 

não a petição que requereu sua juntada aos autos em apenso (fls. 124) -, 

para que do valor depositado sejam abatidos os débitos de IPTU e IPVA em 

atraso e levantamento do saldo remanescente.Com a quitação dos 

débitos, a Inventariante deverá juntar aos autos as certidões negativas da 

Procuradoria-Geral do Estado – PGE/MT, de IPVA e do Município, no prazo 

de 10 (dez) dias.Em seguida, diga a Fazenda Pública.Após, 

conclusos.Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 05 de Fevereiro de 2020. 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 398186 Nr: 10368-60.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMAEN, LEDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LETDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKELINE FRANCO MORAES - 

OAB:19816/O, LUZIA EUTIMIA NASCIMENTO - OAB:17.992-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:4.198, HEMERSON CEZAR DESCEZINSK - 

OAB:116988 OAB/MT

 CERTIFICO QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do 

NCPC., abro vistas: intimar a parte autora através de seu advogado para 

que no praoz de 10 (dez) dias, requeira o que entender cabivel no 

prosseguimento do feito,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 412069 Nr: 17836-75.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PBLO, TLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LTDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, ZENILSON LUCAS DE ARRUDA - OAB:MT 

19.841/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN SANTOS DAMACENO 

- OAB:MT 12.721

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar parte autora para que no prazo de 10 

(dez) dias dÊ andamento ao feito requerendo o que entende de direito, sob 

pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 302551 Nr: 23400-40.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NJGDAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS LOURENÇO MITSUOSHI 

DALTRO HAYASHIDA - OAB:20108/B, CLAUDIA INFANTINO MARTINS - 

OAB:10.177/MT, Rafael Pereira molina - OAB:23277/O, WESLEY 

CHAMOS DE ARRUDA - OAB:18.853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14.019/MT, RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:14018

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar parte autora para que no prazo de 10 

(dez) dias dÊ andamento ao feito requerendo o que entende de direito, sob 

pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 288841 Nr: 8313-44.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA REGINA DA COSTA, ECDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON MEIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIVAG- NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delci Baleeiro Souza Junior - 

OAB:18.359 OAB/MT, Delci Baleeiro Souza - OAB:10.246 -OAB/MT, 

Martiniano Pereira Matos Filho - OAB:10.269 OAB/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte autora para que no przo de 10 

(dez) dias manifeste nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003091-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. G. B. (REQUERENTE)

T. C. B. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZETE FATIMA REGINATO BAGATELLI OAB - MT16412-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. D. A. (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA Vistos. Conforme 

informado na petição inicial o representante legal do adolescente 

encontra-se residindo na cidade de Nova Olímpia/MT. O artigo 147, I, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente é incisivo em ordenar que a 

competência para dirimir ações que envolvam crianças e adolescentes 

será determinada pelo domicílio dos pais ou responsável. “Art. 147. A 

competência será determinada: I - pelo domicílio dos pais ou responsável;” 

A legislação específica é perfeitamente aplicada ao caso, conforme 

disposto no artigo 693 caput e parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, parágrafo único: “Art. 693. As normas deste Capítulo aplicam-se aos 

processos contenciosos de divórcio, separação, reconhecimento e 

extinção de união estável, guarda, visitação e filiação. Parágrafo único. A 

ação de alimentos e a que versar sobre interesse de criança ou de 

adolescente observarão o procedimento previsto em legislação específica, 

aplicando-se, no que couber, as disposições deste Capítulo.” Isto posto, 

DECLINO da competência, eis que absoluta em razão da matéria, ao Juízo 

da comarca de Barra do Bugres - MT, onde reside atualmente o 

representante legal do adolescente, para prosseguimento e julgamento da 

presente lide. Remetam-se os autos para redistribuição àquela comarca 

com as homenagens de estilo; procedam-se as baixas e anotações de 

praxe. As providencias Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de 

Direito mj

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020060-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE LIMA NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELBER CARLOS GOMES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. Vistos, Recebo os 

autos no estado em que se encontram. Considerando-se que o rito 

processual previsto no artigo 528 do Código de Processo Civil, refere-se 

ao cumprimento de sentença, intime-se a parte autora para no prazo de 15 

(quinze) dias, (Artigo 321 do Código de Processo Civil) emendar a inicial, 

juntando aos autos cópia da sentença/decisão que fixou ou homologou o 

acordo, sob pena de indeferimento do pedido. Após conclusos. Às 

providências. Cumpra-se. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de 

Direito mj

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003042-95.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILZALENE SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES OAB - MT24466-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA LIMA DE OLIVEIRA (REU)

IVO ELSON HOFFMANN (REU)

Outros Interessados:

REGIANE LEMES DA SILVA (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

JOVAIR MARQUES DE ALMEIDA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO PROCESSO N. 1003042-95.2016 - PJE AÇÃO DE 

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE “POST MORTEM” Vistos. Consoante a 

informação de endereço novo (ID. 25063867) da parte requerida (MARIA 

AUXILIADORA LIMA DE OLIVEIRA), determino a expedição de nova Carta 

Precatória, cite-se a requerida (MARIA AUXILIADORA LIMA DE OLIVEIRA, 

no seguinte endereço: RUA JOVINO LOPES, N. 1273, BAIRRO SANTA 

MARIA BERTILA – PRÓXIMO AO HOSPITAL SANTA MARIA BERTILA, CEP: 

78.760-000, COMARCA DE GUIRATINGA-MT), para comparecimento na 

audiência redesignada de Conciliação, para o dia 05/3/2020, às 14 horas, 

fazendo-se constar que o prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

(artigo 335, Código de Processo Civil), com observância do artigo 212, § 

2º, do Código de Processo Civil, devendo o Senhor Gestor instruir a Carta 

Precatória com cópias dos documentos que constam na inicial. Intimem-se 

as partes, os procuradores, para o devido comparecimento. Cientifique-se 

o Ministério Público. Às providências. Várzea Grande – MT. Eulice 

Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito L

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011047-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR ALEXANDRE (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO MOURA FONSECA OAB - MT21886/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENER AUXILIADORA BISPO DA SILVA (RECONVINDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL Vistos, Versam os autos 

sobre AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL 

CUMULADA COM PARTILHA DE BENS E OFERTA DE ALIMENTOS que 

ADEMIR ALEXANDRE, move em desfavor de WENER AUXILIADORA BISPO 

SILVA, qualificados nos autos. Informa que conviveu com a requerida por 

aproximadamente 24 (vinte e quatro) anos, tendo a separação ocorrido 

recente. Relata que do relacionamento adveio o nascimento de um filho, 

Thiago Felipe Bispo Alexandre, hoje maior e capaz. Alega que durante a 

união adquiriram os bens descritos na inicial. Requer o reconhecimento e 

dissolução da união e partilha dos bens. É o que merece relato. Decido. 

Recebo o feito como Ação Declaratória de União Estável. Proceda-se a 

nova autuação ao feito. Retifique-se junto ao Distribuidor. Em relação aos 

alimentos, face aos elementos de que disponho Cite-se a parte requerida, 

com observância dos §§ 1º, 3º e 4º, Artigo 695 do Código de Processo 

Civil, intimando-se as partes, para comparecer a Audiência de Conciliação 

que se realizará no dia 10/3/2020 às 13:30 horas (Artigo 695, § 2º do 

Código de Processo Civil), fazendo-se constar que o prazo para 

contestação de 15 (quinze) dias, contar-se-á a partir da data da audiência 

de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição. (Artigos 695 e 697 do Código de Processo Civil). §8º do 

artigo 334 - O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor a causa, revertida em favor da União ou 

do Estado. “Havendo interesse das partes em entabular acordo, poderão 

comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 13:00 às 16:00 horas”. 

Notifique-se o Ministério Público. Expeça-se o necessário. Eulice Jaqueline 

da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008629-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. S. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO RONDON GRACIOSO OAB - MT0017259A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. D. C. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO PROCESSO N. 1008629-30.2018.8.11.0002. AÇÃO DE 

ALIMENTOS. REQUERENTE: T.F.S., representada por sua genitora SUELEN 

DECASSIA SILVA FERREIRA. REQUERIDO: THIAGO DA COSTA SALES. 

Vistos. Considerando a informação de endereço atualizado da parte 

requerida (RUA ARENÁPOLIS, QUADRA 21, CASA 10, BAIRRO: CPA II, 

CUIABÁ-MT), cumpra-se o determinado na decisão de ID. 17613449 

(Citação do requerido). Uma vez que a presente demanda tramita pelo rito 

especial (Alimentos – Lei Federal 5.478/1968), redesigno a Audiência de 

Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 10/3/2020, às 14 horas. Às 

providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito ch

Varas Cíveis
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1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 508720 Nr: 18354-94.2017.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTENIO CÂNDIDO JOSÉ MOREIRA DA 

MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIESI CORREA MORAES - 

OAB:17965, MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES 

- OAB:OAB/MT 13.582, WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - 

OAB:15244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11997

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para manifestação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 337746 Nr: 6026-40.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELLO CONSTRUTORA, COMERCIO, LOCAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEKSON LUIZ SILVA, CONSTRUTORA NOVA 

CANAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:MT 14.360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para Intimar a Parte Autora, para retirar as Cartas 

Precatórias ou efetuar o depósito das custas, para seu devido 

cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 391518 Nr: 6251-26.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VÍTOR CLARINDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA FRANÇA PRAEIRO 

VASCONCELOS DE MORAES - OAB:OAB/MT 13.582, WAGNER 

VASCONCELOS DE MORAES - OAB:15.244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para manifestação

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257946 Nr: 16141-62.2010.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILENE NUNES VAVRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ILDO DE ASSIS 

MACEDO, para devolução dos autos nº 16141-62.2010.811.0002, 

Protocolo 257946, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000006-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA APARECIDA BASSAN ANTELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: INTIMAR A PARTE REQUERIDA 

PARA MANIFESTAR A RESPEITO DO LAUDO APRESENTADO NO PRAZO 

DE QUINZE DIAS. VÁRZEA GRANDE, 6 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015312-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ZANGHELINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA OAB - MT0016345A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUANATUS INDUSTRIA E COMERCIO DE GUARANA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA ALVES SIQUEIRA OAB - MT6217-B (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA MANIFESTAR A RESPEITO DA NEGATIVA DE CITAÇÃO NO 

PRAZO DE DEZ DIAS. VÁRZEA GRANDE, 6 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 
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permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005223-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL BACELLAR BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS 

PARTES PARA MANIFESTAREM A RESPEITO DO LAUDO JUNTADO AOS 

AUTOS NO PRAZO DE QUINZE DIAS. VÁRZEA GRANDE, 6 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005223-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL BACELLAR BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS 

PARTES PARA MANIFESTAREM A RESPEITO DO LAUDO JUNTADO AOS 

AUTOS NO PRAZO DE QUINZE DIAS. VÁRZEA GRANDE, 6 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000032-43.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL DO ESPIRITO SANTO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE 

APELAÇÃO VÁRZEA GRANDE, 6 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 
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indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-27 OPOSIÇÃO

Processo Número: 1008253-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFIK SAMIR FEGURI (OPOENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Andre Castrillo OAB - MT3990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMIRA BRITO FEGURI (OPOSTO)

CHAFIC SAMIR FEGURI (OPOSTO)

KATIA REGINA BRITO FEGURI (OPOSTO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1008253-10.2019.8.11.0002 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que as partes em comum 

acordo requereram pela suspensão do feito pelo prazo de 30 dias e que 

com o decurso do referido prazo fosse designada nova audiência de 

conciliação (Termo de Audiência id.25272609). Verifica-se que foi 

certificado o decurso do prazo de 30 dias avençado entre as partes, 

conforme id. 28837997 – Pág. 1. Sendo assim, considerando que há 

possibilidade dos sujeitos que integram a relação processual promoverem 

uma autêntica flexibilização no procedimento, nos termos do artigo 190 do 

CPC e ante o manifesto interesse das partes, intimem-se os réus, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecerem em audiência 

de conciliação que designo para o dia 07 de maio de 2020 às 13h40min 

constando que a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 

15 (quinze) dias, contados após a realização do ato (artigo 335, inciso I, 

CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma 

das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após 

a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 04 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003137-86.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1003137-86.2020.8.11.0002 

AUTOR(A): AMELIA DE JESUS REU: BANCO PAN Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA proposta por AMÉLIA DE JESUS em desfavor de BANCO PAN 

S.A aduzindo, em síntese, que é pensionista perante a FUNASA e 

constatou diversos descontos do banco requerido em seu benefício, os 

quais ocorrem desde 2017 à título de empréstimo pessoal, contudo afirma 

desconhecer referida contratação. Liminarmente, pugna pela 

determinação deste juízo para que suspenda os referidos descontos em 

sua pensão e que o requerido se abstenha de incluir seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. No mérito, requer pela procedência da 

demanda com a confirmação da liminar, declaração de nulidade do 

empréstimo, condenação da requerida ao pagamento em dobro dos 

valores descontados em folha a título de indenização pelos danos 

materiais, bem como sua condenação pelos danos morais ocasionados. 

Ao final, pugna pela justiça gratuita e inversão do ônus da prova. É o 

breve relato. Fundamento e decido. No presente caso, verifica-se que a 

pretensão da parte autora é ver declarada a inexistência de qualquer 

débito com a requerida no que se refere à cartão de crédito, posto que 

nunca o solicitou. Contudo, o pedido de antecipação de tutela não merece 

prosperar haja vista que o requerente pretende a suspensão dos 

descontos, sob a alegação de que vem arcando com débitos que não são 

devidos, todavia estes descontos ocorrem desde 2017. Logo, em que 

pese seja perfeitamente possível a discussão quanto a legalidade da 

referida cobrança, uma vez que a parte autora afirma não ter solicitado 

nenhum cartão de crédito, inexiste um dos requisitos para concessão da 

tutela, qual seja, o perigo da demora, já que o autor vem pagando tais 

valores à requerida há mais de um ano, sendo temerário assumir a 

hipótese de que este tomou conhecimento de tais descontos apenas neste 

ano. Confira-se a jurisprudência pátria nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECISÃO QUE INDEFERIU 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA SUSPENDER DESCONTOS REFERENTE 

AOS CONTRATOS OBJETO DA LIDE. - Ausente os requisitos para 

concessão da liminar requerida. Isto porque, há mais de 1 (um) ano a parte 

autora vem sendo descontada de valores em seu contracheque referente 

aos empréstimos celebrados em setembro e outubro de 2015, e apenas 

em dezembro de 2016 ingressou com ação judicial pleiteando o 

cancelamento das cobranças, sob o argumento de não reconhecer o 

contrato nas condições apresentadas. Assim, não se vislumbra na 

hipótese, urgência ou perigo na demora, ante o lapso temporal decorrido - 

Ademais, não há nos autos um mínimo de prova a corroborar as 

alegações autorais, afastando-se, assim, o fumus boni iuris - Com efeito, 

num juízo perfunctório, não é possível supor a verossimilhança do direito 

autoral. De igual forma, somente quando da realização de um juízo de 

cognição exauriente, será possível ao magistrado avaliar se a pretensão 

autoral merece prosperar, considerando o conjunto probatório a ser 

desenvolvido no curso do processo - Aplicação do verbete nº 59 da 

Súmula deste TJRJ. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - AI: 

00546068020178190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 18 VARA CIVEL, 

Relator: TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de 

Julgamento: 21/03/2018, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL 

CONSUMIDOR, Data de Publicação: 26/03/2018). Assim sendo, a 

constatação da veracidade dos fatos que nutrem a pretensão deduzida 

pelo requerente está condicionada à produção de provas e ao crivo do 

contraditório. Ante o exposto, tendo em vista a ausência dos requisitos 

autorizadores da medida, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC. Cite-se/ 

intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 07 de 

maio de 2020, às 16h20min, consigno que a peça contestatória deverá ser 

apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados após a realização do 

ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato 

atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, CPC). No mais, estando evidenciada 

a hipossuficiência da parte demandante em relação à requerida, DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 

Por fim, CONCEDO ao autor os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA, nos 

termos dos artigos 98 e 99 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 05 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002914-36.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER MAURICIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):
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ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1002914-36.2020.8.11.0002 

AUTOR(A): WAGNER MAURICIO DA SILVA REU: VIVO S.A. j Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA proposta por WAGNER 

MAURICIO DA SILVA em desfavor de TELEFÔNICA S/A aduzindo, em 

síntese, que se surpreendeu quando teve seu cadastro recusado junto ao 

comércio local com a informação de que seu CPF constava na lista de 

inadimplentes do SERASA e SPC devido à inserção realizada pela 

requerida. Afirma que, desconhece qualquer contrato de empréstimo, 

financiamento ou utilização de cartão de crédito ou ré, tendo a 

negativação lhe gerado muito constrangimento, motivo pelo qual alega a 

nulidade do débito e pleiteia a indenização pelos danos morais. 

Liminarmente, requer que a demandada seja compelida a retirar os seus 

dados da lista de inadimplentes, sob pena de multa diária. No mérito, pugna 

pela procedência da ação com a declaração de inexistência de débito e 

condenação pelos danos morais ocasionados. Ao final, pugna pela 

concessão da justiça gratuita e inversão do ônus da prova. É o breve 

relato. Fundamento e decido. No presente caso, verifica-se que a 

pretensão da parte autora apresenta características de um pedido de 

tutela de urgência, alega a parte autora que teria prejuízo caso tenha que 

aguardar o término da demanda para ter seus dados excluídos da lista de 

inadimplentes. Entretanto, o documento de id. 28612241 – Pág. 3 

demonstra a existência de outro registro de inadimplência em nome da 

parte autora, o que, por si só, afasta o perigo da demora. Ante o exposto, 

tendo em vista a ausência dos requisitos autorizadores da medida, 

INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos termos 

do artigo 300 do CPC. Em que pese a manifestação expressa da parte 

autora no desinteresse na autocomposição, designo audiência de 

conciliação que designo para o dia 07 de maio de 2020, às 16h00min 

constando que a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 

15 (quinze) dias, contados após a realização do ato (artigo 335, inciso I, 

CPC). Cite-se/intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer em audiência de conciliação, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar seu desinteresse na autocomposição, dentro 

do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da audiência designada, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o prazo para contestar 

contar-se-á a partir do protocolo do pedido de cancelamento (artigo 334, 

§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). Por fim, concedo os 

benefícios da JUSTIÇA GRATUITA e ante a relação de consumo 

inconteste, DEFIRO a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, 

VIII, do CDC. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 05 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003458-24.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO AGRIPINO DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE GOMES PAVEZI OAB - MT14305/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1003458-24.2020.8.11.0002 

REQUERENTE: ARLINDO AGRIPINO DE SIQUEIRA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR proposta 

por ARLINDO AGRIPINO DE SIQUEIRA em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pelos fatos e fundamentos da 

exordial. A parte autora alega que recebeu em outubro de 2019 uma fatura 

com a cobrança no valor absurdo de R$588,81, sendo que sua média de 

consumo até setembro/2019 era de R$141,10, bem assim assevera que 

os valores permaneceram elevados nas faturas de novembro e dezembro 

de 2019. Informa que não conseguiu promover o pagamento das faturas 

de novembro e dezembro de 2019 e que o fornecimento de energia em 

sua residência foi suspenso em 20.12.2019. Em sede de tutela antecipada 

de urgência, alega que é uma pessoa idosa e necessita de cuidados 

especiais, bem como do fornecimento de energia para sua mínima 

manutenção e requer o imediato religamento no fornecimento de energia 

da Unidade Consumidora 6/2076515-2, sob pena de multa diária de R$ 

1.000,00 (mil reais). No mérito, pugna pela confirmação da liminar, a 

declaração de inexistência do débito cobrado, a readequação do valor das 

faturas em discussão e a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização pelos danos morais ocasionados. Ao final, requer pela 

inversão do ônus da prova e pela concessão de justiça gratuita. Juntou 

documentos. É o breve relato. Fundamento e decido. No presente caso, 

verifica-se que a pretensão da parte autora apresenta características de 

um pedido de tutela de urgência antecipada, todavia em análise da exordial 

e documentos trazidos pela parte autora, entendo que o pleito liminar não 

merece prosperar. O requerente afirma que, o fornecimento de energia de 

sua residência foi suspenso há mais de um mês devido ao não pagamento 

das faturas de novembro e dezembro de 2019, as quais entende que 

estão muito acima da média de consumo, contudo não traz aos autos 

qualquer documento que demonstre estar adimplente com as demais 

faturas. Sendo assim, o que verifico é a ausência de verossimilhança das 

alegações, pois os fatos narrados pela parte autora e os documentos 

acostados aos autos não demonstram a probabilidade do direito alegado, 

haja vista que não há como afirmar que a suspensão do serviço se deu 

apenas pelas faturas de novembro e dezembro de 2019. Não pode o 

Poder Judiciário chancelar o consumo de energia elétrica presente e 

futuro sem o correspondente pagamento, sob a mera alegação da 

essencialidade de tal serviço, posto que a inadimplência autoriza a 

suspensão do serviço, uma vez que a ninguém é dado se valer da própria 

torpeza. Desse modo, com exceção das faturas em discussão, caberia a 

parte autora comprovar que está em dia com o pagamento das demais 

faturas, prova simples e de fácil acesso como o extrato de consumo 

fornecido pelo próprio site da requerida. Ante o exposto, ante a ausência 

dos requisitos autorizadores da medida, INDEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300, do CPC. 

Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

levantar o depósito e comparecer em audiência de conciliação que 

designo para o dia 07 de maio de 2020, às 16h40min, consigno que a peça 

contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados após a realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que 

o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à 

audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a 

contestação, vistas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, 

apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). No 

mais, DEFIRO a JUSTIÇA GRATUITA e, ante a relação de consumo 

inconteste, defiro a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, 

VIII, do CDC. Por fim, considerando que a parte autora possui idade 

superior a 60 (sessenta) anos, o art. 71 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do 

Idoso) lhe assegura a prioridade na tramitação dos processos e 

procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais. Dessa 

forma, procedam-se as devidas anotações nos registros dos autos. 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 05 de fevereiro de 2020. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003028-72.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA ADRIANA CURVO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1003028-72.2020.8.11.0002 

AUTOR(A): CAMILA ADRIANA CURVO REU: BANCO BRADESCO Vistos 

etc. Trata-se de DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS COM 
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TUTELA DE URGÊNCIA proposta por CAMILA ADRIANA CURVO em 

desfavor de BANCO BRADESCO S/A aduzindo, em síntese, que se 

surpreendeu quando teve seu cadastro recusado junto ao comércio local 

com a informação de que seu CPF constava na lista de inadimplentes do 

SERASA e SPC devido à inserção realizada pela requerida. Afirma que, 

desconhece qualquer contrato de empréstimo, financiamento ou utilização 

de cartão de crédito ou ré, tendo a negativação lhe gerado muito 

constrangimento, motivo pelo qual alega a nulidade do débito e pleiteia a 

indenização pelos danos morais. Liminarmente, requer que a demandada 

seja compelida a retirar os seus dados da lista de inadimplentes, sob pena 

de multa diária. No mérito, pugna pela procedência da ação com a 

declaração de inexistência de débito e condenação pelos danos morais 

ocasionados. Ao final, pugna pela concessão da justiça gratuita e 

inversão do ônus da prova. É o breve relato. Fundamento e decido. Em 

análise do pedido de tutela de urgência, tem-se que esta é gênero da qual 

são espécies as tutelas cautelar e antecipatória, as quais podem ser 

antecedentes ou não e, estão compreendidas no conjunto de medidas 

empregadas pelo juiz com base em juízo de cognição sumária e perante 

uma situação de direito substancial de risco iminente ou atual, para 

assegurar o resultado útil e eficaz do processo cognitivo ou executório 

principal, podendo ainda apresentar caráter satisfativo. No presente caso, 

verifica-se que a pretensão da parte autora apresenta características de 

um pedido de tutela de urgência uma vez que restou devidamente 

demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, 

pois se faz incontestável a existência de prejuízo para a parte caso tenha 

que aguardar o término da demanda para ter seus dados excluídos da lista 

de inadimplentes que vem lhe obstando de realizar compras a prazo. Já a 

probabilidade do direito restou evidenciada nos documentos acostados 

aos autos, comprovando a negativação existente em nome da parte autora 

(id.28676310 – Pág. 5). Ante o exposto, tendo em vista a presença dos 

requisitos autorizadores da medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, para 

determinar que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a 

exclusão dos dados da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, 

sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) limitada à 5.000,00 

(cinco mil reais). Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para levantar o depósito e comparecer em audiência de 

conciliação que designo para o dia 07 de maio de 2020, às 15h40min, 

consigno que a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 

15 (quinze) dias, contados após a realização do ato (artigo 335, inciso I, 

CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma 

das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após 

a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

Concedo os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA e ante a relação de 

consumo inconteste, DEFIRO a inversão do ônus da prova, nos termos do 

artigo 6º, VIII, do CDC. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 05 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002914-36.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER MAURICIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1002914-36.2020.8.11.0002 

AUTOR(A): WAGNER MAURICIO DA SILVA REU: VIVO S.A. j Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA proposta por WAGNER 

MAURICIO DA SILVA em desfavor de TELEFÔNICA S/A aduzindo, em 

síntese, que se surpreendeu quando teve seu cadastro recusado junto ao 

comércio local com a informação de que seu CPF constava na lista de 

inadimplentes do SERASA e SPC devido à inserção realizada pela 

requerida. Afirma que, desconhece qualquer contrato de empréstimo, 

financiamento ou utilização de cartão de crédito ou ré, tendo a 

negativação lhe gerado muito constrangimento, motivo pelo qual alega a 

nulidade do débito e pleiteia a indenização pelos danos morais. 

Liminarmente, requer que a demandada seja compelida a retirar os seus 

dados da lista de inadimplentes, sob pena de multa diária. No mérito, pugna 

pela procedência da ação com a declaração de inexistência de débito e 

condenação pelos danos morais ocasionados. Ao final, pugna pela 

concessão da justiça gratuita e inversão do ônus da prova. É o breve 

relato. Fundamento e decido. No presente caso, verifica-se que a 

pretensão da parte autora apresenta características de um pedido de 

tutela de urgência, alega a parte autora que teria prejuízo caso tenha que 

aguardar o término da demanda para ter seus dados excluídos da lista de 

inadimplentes. Entretanto, o documento de id. 28612241 – Pág. 3 

demonstra a existência de outro registro de inadimplência em nome da 

parte autora, o que, por si só, afasta o perigo da demora. Ante o exposto, 

tendo em vista a ausência dos requisitos autorizadores da medida, 

INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos termos 

do artigo 300 do CPC. Em que pese a manifestação expressa da parte 

autora no desinteresse na autocomposição, designo audiência de 

conciliação que designo para o dia 07 de maio de 2020, às 16h00min 

constando que a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 

15 (quinze) dias, contados após a realização do ato (artigo 335, inciso I, 

CPC). Cite-se/intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer em audiência de conciliação, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar seu desinteresse na autocomposição, dentro 

do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da audiência designada, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o prazo para contestar 

contar-se-á a partir do protocolo do pedido de cancelamento (artigo 334, 

§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). Por fim, concedo os 

benefícios da JUSTIÇA GRATUITA e ante a relação de consumo 

inconteste, DEFIRO a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, 

VIII, do CDC. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 05 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003986-58.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE CORREA DA COSTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANENILVA GONCALVES BATISTA OAB - MT18056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1003986-58.2020.8.11.0002 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARGARETE CORREA DA COSTA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Trata-se de ação proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso-MT, a 

qual tem como objeto questões relativas à saúde pública, cuja 

competência é da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública desta 

comarca, nos termos da Portaria n. 31/2019/CM, de modo que este juízo 

carece de competência para processar e julgar o presente feito. Diante de 

tal circunstância, considerando a competência absoluta da Primeira Vara 

Especializada da Fazenda Pública para apreciação e julgamento deste 

feito, DECLINO DA COMPETÊNCIA para presidir o presente feito, 

determinando sua remessa à referida vara. Intime-se e cumpra-se, com a 

URGÊNCIA que o caso requer. Várzea Grande/MT, 06 de fevereiro de 

2020. (assinado digitalmente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza 

de Direito em Substituição Legal

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008909-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO DE ALMEIDA MANINI (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR APOITIA OAB - MT7976-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DINEI DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE GUSTAVO DE CAMPOS REIS OAB - GO22126 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos visando a intimação das partes acerca da baixa do 

processo a este Juízo, a fim de que requeiram o que entender de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Julio Alfredo Prediger 

Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009058-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C B LIMA REFRIGERACAO - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ OSORSKI (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos visando a intimação das partes acerca da baixa do 

processo a este Juízo, a fim de que requeiram o que entender de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Julio Alfredo Prediger 

Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001839-98.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE MARIN OAB - SP141662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADONNA TUR LTDA (REU)

JOSE CELIO DOS SANTOS (REU)

 

Por meio do presente ato intimo a parte Autora para, no prazo de 05(cinco) 

dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a diligência do 

Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, exclusivamente, pelo portal 

do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - emissão de Guia de 

Diligência), comprovando tal providência nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000836-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. SABOIA EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato intimo a parte Autora para, no prazo de 05(cinco) 

dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a diligência do 

Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, exclusivamente, pelo portal 

do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - emissão de Guia de 

Diligência), comprovando tal providência nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008137-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBHARA HELLENA OLIVEIRA E SILVA OAB - MT23027/O-O 

(ADVOGADO(A))

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683-O 

(ADVOGADO(A))

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT10070-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE APARECIDA DE BARROS (EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato intimo a parte Autora para, no prazo de 05(cinco) 

dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a diligência do 

Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, exclusivamente, pelo portal 

do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - emissão de Guia de 

Diligência), comprovando tal providência nos autos.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001976-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Por meio do presente ato, intimo a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito das informações de ID 28891695.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005366-58.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ OAB - MT19463-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANTONIO JOAO DE ARRUDA CEBALHO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos visando a intimação das partes acerca da baixa do 

processo a este Juízo, a fim de que requeiram o que entender de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Julio Alfredo Prediger 

Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019212-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA KAROLINI DA SILVA AGUILAR (EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato intimo a parte Autora para, no prazo de 05(cinco) 

dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a diligência do 

Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, exclusivamente, pelo portal 

do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - emissão de Guia de 

Diligência), comprovando tal providência nos autos.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009225-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELI ROSA SOUZA NASCIMENTO (AUTOR(A))

OSVALDO BATISTA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA CABRAL DOS REIS (REU)

Outros Interessados:

Fundo do Imóvel (CONFINANTES)

Lado Direito do Imóvel (CONFINANTES)

MARIA JOSÉ LEMES (CONFINANTES)
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Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça. .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008018-14.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO MIGUEL DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010072-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Y. C. D. A. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO(A))

MARCELA CONSOLINI OAB - 000.428.781-95 (REPRESENTANTE)

CLAIRE APARECIDA MACIEL SILVA OAB - MT15141-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARCHIAS ALVES DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUAN DANIEL PERON OAB - MT7635-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015719-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER BRASIL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015719-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER BRASIL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003362-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALE FORMOSO DISTRIBUICAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT8337-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO SANTANA AIRES 98177419153 (EXECUTADO)

MARCELO SANTANA AIRES (EXECUTADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), com comprovação nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013472-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL SOARES MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

BRUNO CARLOS PEIXOTO OAB - MT22408/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013472-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL SOARES MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

BRUNO CARLOS PEIXOTO OAB - MT22408/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011258-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA ALVES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011258-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA ALVES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 
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justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010230-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRINHO WEBER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT12320-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009760-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE KENNEDY DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO CAMPOS ROSA OAB - SP190338 (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435301 Nr: 4212-22.2016.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. A. CHAGAS FILHO SUCATAS AUTOMOTIVAS LTDA 

- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IEDA CRISTINA VASCONCELOS, BANCO 

SANTANDER S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAISON PIMENTA RIBEIRO 

MOTTA - OAB:OAB/MT 11.748

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

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A, OLZANIR FIGUEIREDO CORRIJO - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 346486 Nr: 13016-47.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA EGUES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPAÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9235, LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:MT 15.488

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Vistos.

Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a penhora online de 

valores existentes em contas bancárias da parte.

Tendo em vista que aparece em primeiro plano justamente a penhora em 

dinheiro, ordem esta disciplinada em favor da exequente, não se vê 

qualquer impedimento para atender o pleito formulado.

Para tanto, foi realizado ordem de bloqueio de valores em contas 

bancárias em nome dos devores por meio do Sistema BACENJUD, no 

montante indicado nos autos, sendo constrito o valor de R$ 26.404,21 

(vinte e seis mil quatrocentos e quatro reais e vinte e um centavos), cuja 

quantia transferi à Conta Única.

Desta forma, diante do bloqueio supra, venha a parte devedora caso 

queira, no prazo de 05 dias, manifestar-se nos limites dispostos no § 3º do 

art. 854, CPC.

Inexistindo qualquer manifestação, intime-se a exequente para manifestar 

requerendo o que entender de direito para o deslinde útil do feito.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 05 de fevereiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direit

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 374065 Nr: 22346-68.2014.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI SILVANA NAKAYAMA - ME, ROSELI SILVANA 

NAKAYAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIDIANE JOSE DA SILVA, RAFAEL VALENTINI 

BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:MT 8.510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIDIANE JOSÉ DA SILVA - 

OAB:12.745, ELIDIANE JOSE DA SILVA - OAB:12745/O

 Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem a respeito da proposta apresentada pelo ( a) perito (a 

), fls. 437/438 e, em caso de concordância , venham as partes efetuar o 

depósito do valor da respectiva cota-parte, nos termos da decisão de 

fls.311/312.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005954-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE JACOB LAVORATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR OAB - MT23223-O (ADVOGADO(A))

ELCIO LUIZ DE MELLO DUTRA JUNIOR OAB - MT23091/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005954-31.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

ALEXANDRE JACOB LAVORATTO EXECUTADO: CONSTRUTORA JOAO 

DE BARRO LTDA - ME Vistos. Aportou aos autos pedido da exequente 

requerendo a penhora online em contas bancárias da parte executada e o 

levantamento da penhora existente no imóvel matriculado sob o n. 64.133. 

Tendo em vista que aparece em primeiro plano justamente a penhora em 

dinheiro, ordem esta disciplinada em favor da exequente, não se vê 

qualquer impedimento para atender o pleito formulado. Para tanto, foi 

realizado ordem de bloqueio de valores em contas bancárias em nome dos 

devedores por meio do Sistema BACENJUD, contudo sem nenhum 

sucesso, conforme extrato em anexo. No que diz respeito a 

desconstituição da penhora, ressalto que o pedido foi atendido nesta data 

ao ser proferida a sentença dos autos associado. Por fim, venham o 

exequente, em 15 (quinze) dias, manifestar requerendo o que entender de 

direito para o deslinde do feito. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000196-08.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER LUIZ DE CAMPOS FREITAS (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCINEY DE ALMEIDA GUIMARAES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAUL COELHO CURVO OAB - MT11732/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000196-08.2016.8.11.0002. EXEQUENTE: 

WAGNER LUIZ DE CAMPOS FREITAS EXECUTADO: JOCINEY DE ALMEIDA 

GUIMARAES Vistos, Trata-se de cumprimento de acordo homologado 

judicialmente por meio do qual o executado se obrigou a promover a 

transferência do veículo VW/Saveiro 1.6, Ano/Modelo 2003, Placa JZX 

0598, Renavan 808883747, de cor branca, para o seu nome, no prazo de 

30 dias, bem como se obrigou ao pagamento das multas lançadas no 

prontuário do veículo e, na hipótese de ser necessária a renovação da 

habilitação do exequente, ao pagamento das despesas necessárias a 

essa renovação (id. 10536700). O executado não foi localizado para ser 

intimado pessoalmente para cumprimento das obrigações, sendo 

determinada sua intimação por meio de seus patronos, via DJE (id. 

21780985), contudo o executado deixou decorrer o prazo sem cumprir as 

obrigações assumidas. Diante dessa contumácia, o exequente pugnou 

para que seja oficiado ao DETRAN a fim de que “providencie a 

comunicação de venda do veículo” ao executado e para que transfira as 

multas para o executado. Ainda, requereu a intimação do executado para 

pagamento da quantia de R$ 21.449,39 relativa ao descumprimento do 

acordo. Pois bem, reza da seguinte forma art. 536, § 1º, do CPC: Art. 536. 

No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação 

de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para 

a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado 

prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do 

exequente. § 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá 

determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e 

apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o 

impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o 

auxílio de força policial. Da dicção do dispositivo de lei urge que ao juiz é 

possível adotar medida suficiente à efetivação da tutela jurisdicional, 

elencando rol exemplificativo de algumas delas. Em outras palavras, não 

cumprindo a parte demandada a obrigação lhe imposta, pode a juiz suprir 

sua omissão/inércia adotando as medidas necessárias. Sobre o tema 

descreve com maestria os doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni, Sergio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “2. Poder Executivo e Medidas 

Necessárias: O art. 536, §º, CPC, rompe com o dogma da tipicidade dos 

meios destinados ao cumprimento das decisões judiciais. Mostrando-se a 

multa coercitiva inidônea para vencer a resistência do demandado e, 

assim, dar tutela ao direito da parte, pode o juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar quaisquer outras medidas necessárias 

para a obtenção da tutela específica, ainda que mediante um resultado 

prático equivalente. O rol não é taxativo, podendo a parte requerer e o juiz 

determinar, ainda que de ofício, a “medida necessária” à tutela do direito 

segundo as particularidades do caso concreto” (in Novo Código de 

Processo Civil Comentado, editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 577). No 

caso versando é nítida a omissão do executado, pois desde que realizou o 

acordo em 31.10.2017 já tinha conhecimento da obrigatoriedade de 

realizar a transferência do veículo no prazo de 30 dias, não obstante 

manteve-se inerte, inclusive dificultando sua localização nos endereços 

declinados nos autos. Além disso, devidamente intimado o executado por 

meio de seus patronos, com a advertência de aplicação de multa diária, 

nada fez, o que impõe uma atuação efetiva deste juízo para a solução da 

causa, já que o executado não tem contribuído para a concretização do 

acordo entabulado com o exequente. Deste modo, a pretensão para que 

seja oficiado ao DETRAN afigura-se coerente, especialmente para inibir 

que novas infrações de transito e os encargos tributários não recaiam 

mais sobre o exequente. Deve-se, portanto, prestigiar no caso concreto 

os princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade do 

processo, a fim de que seja assegurado ao exequente a eficiência da 

prestação jurisdicional pretendida, mormente porque não há como 

comungar com a inércia do executado. Assim, com fulcro no § 1º do art. 

436, CPC, e alicerçado nos princípios da instrumentalidade das formas e 

efetividade do processo, defiro, em parte, o pedido constante no id. 

23949627. Por conseguinte, determino a expedição de ofício ao 

DETRAN/MT solicitando que seja registrado no prontuário do veículo 

VW/Saveiro 1.6, Ano/Modelo 2003, Placa JZX 0598, Renavan 808883747, 

de cor branca, a transferência de titularidade ao requerido Jociney de 

Almeida Guimaraes. Instrua o ofício com cópia do documento do veículo, 

do documento pessoal da parte autora e da procuração de id. 4489681. 

No mesmo ofício, solicite-se ao DETRAN/MT informações sobre a 

possibilidade de transferência das multas/infrações incidentes sobre o 

referido veículo para o nome do requerido Jociney de Almeida Guimaraes. 

Por fim, intime-se a parte executada, via DJE, para pagamento do débito 

descrito no id. 23949627 no prazo de 15 dias, sob pena de o valor ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC. 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC. Para o caso de não pagamento voluntário pela 

parte devedora no que diz respeito ao dano moral e honorários 

advocatícios sucumbenciais, no prazo legal, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta fase de cumprimento de 

sentença (§1º, art. 523, CPC). Decorrido o prazo supra sem manifestação 

da parte requerida, intime-se a parte autora para manifestar requerendo o 

que entender de direito para o deslinde do feito, salientando desde já que 

deverá aportar aos autos planilha atualizada do débito exequendo. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000017-74.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARGO SEGUROS BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON NERI PEREIRA OAB - SP244484 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CCR SERVICOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

DIMITRY KIRSTEN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAIMAR ABILIO BOTTEGA OAB - MT3882-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000017-74.2016.8.11.0002. REQUERENTE: 

ARGO SEGUROS BRASIL S.A. REQUERIDO: CCR SERVICOS E SOLUCOES 

ELETRICAS LTDA - EPP, DIMITRY KIRSTEN Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo 

(art. 354/CPC) ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 

355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos necessitam de maiores 

elementos probatórios para formação do juízo de convicção, razão porque 

passo ao saneamento e organização do processo (art. 357/CPC), bem 

assim a ordenar a produção da prova. Da carência de ação por falta de 

interesse de agir Afirmam os requeridos que não são os culpados pela 

ocorrência do evento danoso descrito na inicial, de modo que falta ao 

autor interesse de agir para o manejo da presente ação regressiva em seu 

desfavor. Pois bem, o interesse de agir consiste na necessidade de 

demonstração pelo demandante de que a pretensão pleiteada é útil para 

garantir o direito disputado e de que sem ela, este direito pode acabar se 

perdendo. Nessa perspectiva, verifico que para a autora salvaguardar a 

pretensão indenizatória alegada na inicial se afigura necessário a 

propositura da presente ação. Logo, possui legítimo interesse para o 

manejo desta ação. Ademais, vejo que a matéria aventada pelos 

requeridos no tocante à ausência culpa quanto ao sinistro descrito na 

inicial é afeta ao próprio mérito da ação, pois apenas com a instrução dos 

autos será possível averiguar quem deu causa ao acidente. Assim, pelo 

princípio da asserção, a análise das condições da ação, em que está 

incluída o interesse de agir, deve se resumir a apreciar os fundamentos 

constantes da inicial, deixando para o mérito tudo aquilo que, como no 

caso judicializado, dependa do acervo probatório. Deste modo, remeto tal 

assertiva como questão do mérito, eis que esta preliminar confunde-se 

inquestionavelmente com o objeto da lide, que será examinada quando da 

prolação da sentença. Da ilegitimidade passiva Aduzem os requeridos 

serem partes ilegítimas para figurar no polo passivo da demanda, sob o 

argumento de que não há provas de que eles tenham provocado o sinistro 

descrito nos autos. Da análise da presente preliminar observo que esta 
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também se confunde com o mérito da lide, uma vez que para a análise da 

referida preliminar mostra-se necessário verificar a extensão da eventual 

responsabilidade dos requeridos no acidente de trânsito descrito na inicial, 

motivo pela qual a presente preliminar também será analisada 

conjuntamente com o mérito. Da ilegitimidade ativa Os requeridos também 

afirmam ser a autora parte ilegítima para figurar no polo ativa da demanda, 

tendo em vista que os documentos juntados nos autos não comprovam a 

ocorrência dos danos invocados como fundamento do seu pedido 

indenizatório de caráter regressivo. Assim, requereram a extinção do feito 

sem o julgamento do mérito. Pois bem. Diferentemente do alegado pelos 

requeridos a autora possui legitimidade para figurar no polo ativo da ação, 

uma vez que na qualidade de seguradora ela se sub-roga nos direitos de 

ser ressarcida contra o causador dos danos pagos por ela ao seu 

segurado. Nesse sentido: “AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR ACIDENTE DE 

VEÍCULOS - LEGITIMIDADE AD CAUSAM - DANOS DECORRENTES DE 

ACIDENTE COM VEÍCULO - PAGAMENTO - SUB-ROGAÇÃO. Legitimados 

ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em 

conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na 

pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à 

pretensão. A seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que 

competirem ao segurado contra o autor do dano, pelo que efetivamente 

pagou, conforme preceitua a Súmula nº 188 do STF, notadamente quando 

demonstrado no boletim de ocorrência a culpa deste, que não foi elidida 

por outro meio de prova.” (TJ-MG - AC: 10142100023589001 MG , Relator: 

Domingos Coelho, Data de Julgamento: 23/01/2013, Câmaras Cíveis 

Isoladas / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2013) Ainda, 

ressalto que a comprovação ou não de eventuais prejuízos suportados 

pela autora é matéria afeta ao mérito e com ele será analisada, razão pela 

qual rejeito a presente preliminar. Da preliminar de inépcia da inicial Desde 

logo, vejo que a preliminar não prospera, uma vez que o Código de 

Processo Civil fixou no § 1º, do artigo 330, os motivos que tornam a 

petição inicial inepta, quais sejam: falta de pedido ou causa de pedir; o 

pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se 

permite o pedido genérico; da narração dos fatos não decorrer 

logicamente a conclusão e a existência de pedidos incompatíveis entre si. 

Com efeito, a análise do processo revela que a petição inicial está material 

e formalmente constituída não infringindo nenhuma das regras supra, tanto 

que possibilitou a realização da defesa sem maiores empecilhos. Assim, 

rejeito a preliminar em análise. Dos pontos controvertidos De acordo com 

os autos, fixo os pontos controvertidos como sendo: a) se o segundo 

requerido Dimitry Kirsten, preposto da primeira requerida, deu causa ao 

sinistro descrito nos autos; b) a responsabilidade da primeira requerida; c) 

se o acidente ocorreu por culpa do segurado da requerente; d) se a 

requerente sofreu danos materiais em virtude do acidente descrito nos 

autos e seus respectivos valores; d) o eventual direito de regresso da 

autora. Das provas Outrossim, ante a controvérsia instalada defiro a 

produção de prova oral, consistente apenas na inquirição de testemunhas 

a serem arroladas pelas partes, pois entendo que se trata de prova 

imprescindível para o deslinde do feito, devendo as partes, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol de testemunhas (§4º, art. 

357, CPC). Outrossim, indefiro o pedido de oitiva das partes, uma vez que 

as alegações deles já foram deduzidas na fase postulatória, quer seja, 

tanto em peça inicial como em contestação. Indefiro a prova pericial, haja 

vista o lapso de tempo decorrido entre o sinistro e a presente data. Ainda, 

indefiro a prova contábil através de conferência de todos os pagamentos 

efetuados pela parte autora, tendo em vista que a ocorrência do eventual 

prejuízo poderá ser averiguada através dos documentos que instruem a 

inicial sem a necessidade de perícia contábil. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 16/10/2017, às 17h. Desde já ficam os 

advogados das partes cientificados de que cabe a eles o dever de 

informar ou intimar a testemunha por eles arrolada da audiência supra, 

dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo nas 

hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). Por 

fim, expeça-se carta precatória visando a oitiva das testemunhas 

indicadas pela parte autora no id. 13298745. Intimem-se todos. Cumpra-se. 

Às providencias necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008087-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIANY DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIELLE BOTTARO OAB - MT16758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

GEORGE SALVADOR BRITO ALVES LIMA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008087-12.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

GRAZIANY DA SILVA COSTA REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER Vistos. 

Gaziany da Silva Costa propôs ação de cobrança de seguro DPVAT em 

desfavor de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT, alegando 

que em 22/05/2012 foi vítima de acidente com veículo, o que resultou em 

sua invalidez permanente. Assim, requer seja condenada a requerida ao 

pagamento do Seguro Obrigatório em razão da sua incapacidade 

permanente no montante de 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no País, na data do efetivo pagamento. A inicial foi instruída 

com os documentos de Id. 15198148 a 15198498. Na decisão de id. 

15208383 foi determinada emenda da petição inicial, sendo esta cumprida 

no id. 16507286. A requerida apresentou contestação (Id. 17436146), 

alegando a ausência de requerimento administrativo, ausência de laudo do 

IML e a ocorrência da prescrição. No mérito alega a impossibilidade de 

vinculação da indenização ao salário mínimo Afirma que havendo 

condenação o pagamento da indenização deverá ser proporcional ao grau 

da lesão, bem como que a aplicação de juros de mora deverá incidir a 

partir da citação válida, correção monetária a partir do ajuizamento da 

ação e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. A 

audiência de conciliação designada nos autos foi cancelada em virtude do 

pedido das partes (id. 17592897). Impugnação à contestação no Id. 

1809462. No id. 21901860 o feito foi saneado, afastadas as preliminares 

arguidas em contestação, fixados os pontos controvertidos e determinado 

produção de prova pericial. Laudo pericial aviou aos autos no id. 

26039618, sobrevindo manifestação das partes nos ids. 26836858 e 

28746557. É o relatório. Decido. Conforme relatado alhures, cuida-se de 

ação de cobrança desseguro DPVAT proposta por Gaziany da Silva Costa 

em desfavor de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT. É 

cediço que o seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é 

obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa garantir que as 

vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual 

sinistro. A lei traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a 

morte e a invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas 

comprovadas com atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a 

parte autora alega inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro 

DPVAT, por ter sofrido grave acidente com veículo automotor, que 

resultou em invalidez permanente. A requerida, por sua vez, alega a 

inexistência de provas quanto à invalidez permanente e afirma que o 

eventual valor da condenação não pode ser vinculado ao salário mínimo. 

Dito isto, temos que, para o caso dos autos necessário para a concessão 

do seguro DPVAT, os seguintes requisitos: a) a existência de invalidez 

permanente, total ou parcial e b) simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa. Na hipótese 

versada ficou comprovado à existência de invalidez parcial permanente da 

autora relacionada ao seu membro superior esquerdo, restando afetada a 

sua capacidade funcional em 10%, conforme se observa por meio do 

Laudo Pericial juntado no Id. 26039618, bem como restou comprovado 

também o acidente sofrido, consoante os documentos que instruem a 

inicial. Assim, diante desses elementos restou comprovado o nexo de 

causalidade entre o trauma sofrido pela autora relativo ao acidente de 

trânsito descrito na inicial e a lesão permanente em seu membro superior 

esquerdo. Sobre o tema: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE 

CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – CONCAUSA COMPROVADA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA 

SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os 
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documentos médicos existentes nos autos comprovam e atestam que a 

invalidez parcial do autor decorre de acidente de trânsito, de forma que 

afasta a alegação de ausência de nexo causal. A correção monetária 

deve ocorrer a partir do evento danoso, conforme estabelece a Súmula nº 

43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015) 

Deste modo, não assiste razão os argumentos da requerida, uma vez que 

ficou provada a debilidade do requerente pelo laudo pericial realizado em 

razão do acidente de trânsito descrito nos autos. Portanto, tendo em vista 

que os documentos necessários para o recebimento do seguro DPVAT 

encontram-se carreados aos autos, o requerente faz jus à indenização 

pleiteada. No que tange ao quantum, a lei estabelece indenização em até 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). No caso dos autos, em que a 

requerente teve afetado de forma definitiva as funções do seu membro 

superior esquerdo em 10%, a lei estabelece o pagamento de até 70%, do 

valor total da indenização para os casos em que ocorre a perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores. Portanto, deve 

ser considerando o grau de debilidade apurado no laudo pericial, razão 

pela qual reputo razoável a fixação de 50% de 70% do valor total da 

cobertura, já que a lesão do autor foi quantificada em 50%, o que redunda, 

neste caso, em uma indenização no valor de R$ 945,00 (novecentos e 

quarenta e cinco reais). Ressalto que é aplicável quanto ao parâmetro 

para a indenização o valor previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 

6.194/74, com a redação da Medida Provisória nº 340/07, convertida na 

Lei nº 11.482/2007, que limitou o valor máximo da indenização a R$ 

13.500,00 (...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de gradação 

constante da Lei 11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. A 

constitucionalidade de referidos normativos vem sendo reconhecida pelos 

Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451/2008. 

CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO 

COM O GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA 

REJEITADA. 1.A seguradora demandada é parte legítima para figurar no 

pólo passivo, uma vez que tem o dever jurídico de responder pelo 

pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, pois há 

consórcio de seguradoras que gerencia a distribuição dos fundos 

destinados ao pagamento do referido seguro. 2.Inconstitucionalidade da 

Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que apenas regrou dispositivo 

da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz respeito ao valor máximo 

indenizável em caso de invalidez. Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros 

ocorridos após o advento da Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no 

Diário Oficial da União em 16 de dezembro de 2008, convertida na Lei 

11.945 de 4 de junho de 2009, o valor indenizatório deverá observar o 

grau de invalidez da parte segurada. 4. A percepção dos valores 

referentes ao seguro DPVAT na esfera administrativa a título de liquidação 

de sinistro não importa em abdicar do direito de receber a complementação 

da indenização, havendo saldo a ser satisfeito, resultante da diferença 

entre o valor recebido e aquele efetivamente devido em face do percentual 

previsto em lei. 5. No caso em exame, a parte demandante não colacionou 

aos autos prova capaz de demonstrar a ocorrência de invalidez que 

permitisse o recebimento de indenização no patamar máximo de 100% do 

capital segurado, ou documentação apta a infirmar o percentual de 

invalidez apurado pela seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do 

pedido formulado na inicial é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar 

e, no mérito, dado provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do 

recurso adesivo da parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente 

procedente o pedido da ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por 

Graziany da Silva Costa em desfavor de Seguradora Líder do Consócio do 

Seguro DPVAT, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 945,00 

(novecentos e quarenta e cinco reais), a título de invalidez permanente 

parcial incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da Lei nº 

6.194/74), corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro 

(STJ, Súmula nº. 43) em 22/05/2012 (Id. 15198318), devendo ainda ser 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Em consequência, resolvo o mérito, na forma 

do art. 487, I do CPC. Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um 

mil reais), com fundamento no artigo 85, caput, § 8º, do CPC. Expeça-se 

alvará em favor do Sr. Perito para levantamento dos valores depositados 

nos autos a título de honorários periciais. Transitado em julgado, determino 

que se aguarde a manifestação da parte vencedora no prazo de quinze 

(15) dias, sem a qual, determino sejam os autos arquivados. P. I. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013170-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CAMARGO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA LOPES DO CARMO OAB - MT0022013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1013170-72.2019.8.11.0002. Vistos, Manoel 

Camargo Silva ingressou com a presente ação de declaração e indébito 

c/c indenização por danos morais e exibição de documento em desfavor 

de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A ambas devidamente 

qualificadas nos autos. Determinada a emenda da petição inicial no Id. 

24219738, para que a parte autora esclarecesse as pretensões indicadas 

na referida decisão, onde a parte autora não atendeu o comando judicial, 

deixando transcorrer in albis o prazo concedido. Os autos me vieram 

conclusos para decisão. É o relatório. Decido. Pois bem, vejo que depois 

de oportunizada a emenda da petição inicial, a parte autora manteve-se 

inerte, deixando transcorrer in albis o prazo sem qualquer manifestação, 

motivo porque deverá arcar com ônus de sua contumácia. Portanto, diante 

da inércia da parte autora para sanar as irregularidades apontadas na 

decisão de Id. 24219738, inexiste alternativa senão indeferir a petição 

inicial, com fundamento no parágrafo único, artigo 321, do Código de 

Processo Civil. Posto isso, indefiro a petição inicial e extingo o processo 

sem resolução de mérito, com espeque no inciso I, artigo 485, do Código 

de Processo Civil. Custas pela parte autora, cuja exigibilidade fica 

suspensa porquanto lhe defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem 

condenação ao pagamento de honorários advocatícios por insubsistir 

contenciosidade. Transitada em julgado dê-se baixa dos autos na 

distribuição, com as anotações de estilo. P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002068-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME GONCALO DO ESPIRITO SANTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Diante da certidão de id: 28928039, procedo a INTIMAÇÃO dos patronos 

para que tomem ciência acerca da nova data da audiência de conciliação. 

24/04/2020 às 09h:00min.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002068-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME GONCALO DO ESPIRITO SANTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))
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INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do 

art. 350 do CPC, oferecer impugnação.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 288300 Nr: 7744-43.2012.811.0002

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JORGE WITCZAK rep. p/ Maria Koroski 

Witczaki

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F M INÁCIO-ME - MARGRAN MÁRMORES E 

GRANITOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:MT 2.573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, LISIANE VALÉRIA LINHARES SCHMIDEL - 

OAB:OAB/MT 9.358, RODRIGO CARRIJO FREITAS - OAB:MT 11.395

 Vistos, etc.

Diante da comunicação de renúncia de fls. 552/553, necessário se faz a 

regularização processual, uma vez que o douto patrono da parte autora 

renunciou ao mandato, devendo a parte autora ser intimado pessoalmente, 

via mandado, para constituírem novo patrono nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art. 76, § 

1º, I, do CPC.

Após, conclusos para as deliberações pertinentes.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 431357 Nr: 1741-33.2016.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENAL CASSIANO COSTA, VALOR 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS GOMES DA SILVA - 

OAB:MT 17.631/O, VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - OAB:GO 

33.374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA 

LOBO - OAB:39.684 OAB/DF, MARCELLO DIAS DE PAULA - OAB:39976

 Vistos, etc.

Expeça alvará com o valor da diferença indicado às fls. 76, 

destacando-se o percentual de 30% referente aos honorários 

advocatícios contratuais, a ser depositado nas contas bancárias indicado 

às fls. 66.

Cumprido o item acima, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 378232 Nr: 25464-52.2014.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAHIANE LEMES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REI DAS EMBALAGENS S/A - INDUSTRIA E 

COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, CLAUDIO REZENDE CARDOZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT REINALDO DE 

OLIVEIRA PORTO - OAB:OAB/MT 17.626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para retirar nesta Secretaria o edital de citação 

expedido, a fim de providenciar sua publicação em jornal local de ampla 

circulação, conforme determinado à fl. 57.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 411354 Nr: 17389-87.2015.811.0002

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ AUGUSTO QUINTA, RICO COMÉRCIO 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ DOMINGOS DOS SANTOS, DELVANE 

PACHECO DE VARGAS

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

BARRADAS - OAB:MT 15.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR ANTONIO DE 

MORAES - OAB:4933/MT

 Vistos, etc.

Considerando o pedido e documentos acostados às fls. 263/288, 

intimem-se as partes no prazo comum de 10 (dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268447 Nr: 6986-98.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTRA 

AEROPORTUÁRIA - INFRAERO, PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S. A - BR 

DISTRIBUIDORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO 14 BIS LTDA. (POSTO 14 BIS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ALBERTO PIRES - 

OAB:OAB/DF 2474, JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - OAB:6998/MT, 

VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - OAB:10524/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5868-1A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JESSICA MARILIA 

ALMEIDA SOUSA, para devolução dos autos nº 6986-98.2011.811.0002, 

Protocolo 268447, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002068-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME GONCALO DO ESPIRITO SANTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Em tempo hábil, verifica-se que ocorreu um erro 

material ao realizar o lançamento de decisão diversa aos autos no Id. 

28632269, razão pela qual torno nula a referida decisão proferida nos 

autos. Outrossim, considerando que a ocorrência da audiência de 

conciliação restou prejudicada diante da ausência de tempo hábil, 

conforme certificado no Id. 25196559, redesigno o ato para o dia 20 de 

abril de 2020, às 09:00 horas a ser realizada por conciliador capacitado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Por fim, prossiga-se no cumprimento da 

decisão proferida no Id. 23811424. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016385-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA MACHADO DE OLIVEIRA OAB - GO44454 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO DE MELO MIOTTO (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de obrigação de fazer com 

pedido de tutela de urgência proposta por Saga Seul Comércio de 

Veículos, Peças e Serviços Ltda em desfavor de Bruno de Melo Miotto 

alegando em síntese que no dia 02.04.2019 o requerido deixou o seu 

veículo Hyundai HB20, 1.6, Placa QBR4026, na oficina da concessionária 

autora, sob argumento de que a luz de injeção estava acesa e o veículo 

estava aquecendo. Sustenta que após análise técnica fora identificado 

problemas no motor do referido veículo, sendo emitido laudo técnico 

(Ordem de Serviço n.º 70331) no qual esclareceu os defeitos encontrados 

no motor do veículo, e a necessidade de substituição parcial ou total do 

motor, conforme orçamento de n.º 42654, sendo que o requerido autorizou 

a desmontagem do motor, contudo não autorizou a realização dos 

reparos, haja vista que os reparos não estavam acobertados pela garantia 

contratual de fábrica. Contudo, em que pese a autora ter cientificado o 

requerido acerca da negativa pela montadora, o requerido se recusa a 

retirar o veículo do pátio da oficina da parte autora, mesmo após 

formalizado ciência à parte requerida, que se mantém inerte ate o presente 

momento. Assim, requer a concessão da tutela de urgência a fim de que o 

requerido promova a retirada do referido veículo das dependências da 

concessionária, ora parte autora, sob pena de multa diária. É a síntese do 

necessário. DECIDO. Da Liminar Trata-se de tutela antecipada em caráter 

incidental, com fundamento no art. 300 do CPC, formulada no bojo do 

processo em que se pretende a tutela definitiva, no intuito de adiantar 

seus efeitos. A tutela antecipada, ou satisfativa, depende da coexistência 

dos seguintes requisitos: a contemporaneidade da medida, o requerimento 

de tutela antecipada e a indicação do pedido de tutela final, com exposição 

da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo. Inicialmente, observa-se pela Ordem de Serviço 

n.º 70331, da entrada do veículo Hyundai HB20, 1.6, Placa QBR4026, a 

qual o requerido informa que a luz da injeção se encontra acesa e o 

veículo aquecendo, aguardando a autorização do cliente para desmontar o 

motor e prosseguir com o orçamento, devidamente assinada pelo 

requerido, conforme se observa no Id. 25632960. Aliem-se a isso os 

e-mails enviados ao requerido, com o orçamento para reparo no veículo, 

bem como solicitação da sua posição acerca de inicio aos reparos no 

veículo (Ids. 25633291 e 25633303), especialmente o telegrama enviado 

no endereço do requerido, notificando acerca do reparo no veículo, e em 

sendo o caso de não autorização, concedendo o prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas para que o requerido retire o veículo do pátio da autora, o qual 

foi recebido em 27.08.2019 (Id. 25633320), corroborando com a narrativa 

tecida na inicial. Assim, evidente que não pode a parte requerida 

permanecer na posse ad eternum do veículo de propriedade do requerido, 

no qual sequer foi constatada alguma irregularidade cuja responsabilidade 

possa ser atribuída à requerida. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE COBRANÇA. TRATOR DEIXADO ALEGADAMENTE PARA 

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO. VERSÃO CONTRÁRIA DE QUE O 

VEÍCULO FOI DEIXADO PARA CONSERTO. PROVA QUE NÃO 

ESCLARECEU A CONTROVÉRSIA. DEPÓSITO NÃO PACTUADO ENTRE AS 

PARTES. DEVER DO PROPRIETÁRIO DE RETIRAR SEU TRATOR DA 

OFICINA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. 

(Recurso Cível Nº 71003586047, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 

13/03/2013) RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VEÍCULO 

DEIXADO POR LONGO TEMPO EM OFICINA PARA QUE FOSSE FEITO 

ORÇAMENTO PARA CONSERTO. AUSÊNCIA DO DEVER DE GUARDA 

PELO DEMANDADO QUE COMPROVOU TER TENTADO REITERADOS 

CONTATOS COM O REQUERENTE PARA QUE ESTE RETIRASSE O 

VEÍCULO DA OFICINA, SEM ÊXITO. (...)4. Como o requerente não tomou a 

providência que lhe cabia, qual seja, a retirada do veículo da oficina, não 

se pode ter como ilícita a conduta do demandado de colocá-lo na rua 

porque não tinha o ônus de ficar guardando, por prazo evidentemente 

excessivo, o veículo do autor. 5. Em outras palavras, o requerente deve 

arcar com as consequências da sua própria inércia, ao invés de 

transferi-la ao requerido. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003694866, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto 

Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 28/11/2012) Posto isso, defiro a 

tutela de urgência pretendida e determino seja o requerido intimado para 

que proceda com a retirada do veículo Hyundai HB20, 1.6, Placa QBR4026, 

do estabelecimento da autora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob 

pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), que fixo com fulcro 

no artigo 537, do Código de Processo Civil, limitada a 20 (vinte) dias-multa. 

Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 20 de abril de 2020 às 09h30min, a ser realizada pelo conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a ser realizada pelo 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. Cite-se a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer a respectiva audiência de conciliação, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na auto 

composição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da 

audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar, contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão 

e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1011946-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. MAURICIO & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT13537-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

RODO SHOP TRANSPORTES LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de usucapião extraordinário 

de bem móvel proposta por E. A. Mauricio & Cia Ltda Me em desfavor de 

Rodo Shop Transportes Ltda e Banco Santander (Brasil) S.A alegando em 

síntese que firmou negócio jurídico com a primeira requerida referente à 

compra de um Caminhão SR/Facchini SRF BO, Placa NPH6829 no ano de 

2009, todavia por questão administrativa o veículo se encontra em nome 

da empresa requerida. Sustenta que em virtude de impedimento 

administrativo em decorrência de negócio jurídico entabulado entre os 

requeridos, se encontra inviabilizada de promover a transferência da 

titularidade do veículo para seu nome, Assim, requer a concessão da 

tutela de urgência a fim de que seja determinada a propriedade do veículo 

em seu favor, bem como seja determinada a baixa da constrição perante o 

órgão estadual, ou a concessão da tutela de evidencia nos termos do art. 

311 do CPC. No Id. 24691898 o banco requerido compareceu 

espontaneamente aos autos, informando que não se impõe ao objeto da 

presente demanda, pugnando pela expedição de oficio ao Detran-MT a fim 

de proceder com a transferência do veículo da parte autora. É a síntese 

do necessário. DECIDO. Da Liminar Trata-se de pedido de tutela de 

urgência antecipada (art. 300, CPC/2015), a qual depende da coexistência 

de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, 

consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 
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verossimilhança da existência do direito acautelado. Já o segundo 

requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, 

pressuposto este denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Há, ainda, um requisito, a saber, a 

ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos 

do §3º do mencionado dispositivo. Efetivamente, o primeiro requisito resta 

demonstrado pelos documentos anexados à inicial, em especial pela nota 

fiscal eletrônica do caminhão SR/Facchini SRF BO, Placa NPH6829, dando 

conta da aquisição do bem móvel no ano de 2009, e que evidencia a 

relação jurídica havida entre as partes (Id. 23550387), bem como o 

certificado de registro autorizando a parte autora realizar a transferência 

de propriedade do veículo, devidamente assinado, conforme se infere do 

Id. 23550389. Aliem-se a isso, as sentenças transitadas em julgadas, 

reconhecendo a posse da autora sobre o veículo sub judice, bem como as 

notas de romaneios realizados entre o ano de 2013 a 2019, que 

comprovam o exercício da posse do bem (Ids. 23550995, 23550998, 

23551000, 23551006, 23551011, 23551019 e 23551025), corroborando 

com a narrativa da inicial. Contudo, os elementos trazidos aos autos não 

se mostram suficientes ao fim de propiciar o reconhecimento do direito à 

pretendida tutela de urgência, com relação ao pedido para que seja 

determinada a baixa da constrição perante o órgão estadual, ante a notícia 

de que o autor adquiriu o veículo em questão no ano de 2009, não 

restando indicado na inicial que durante esse período de dez anos, tenha 

o autor tentado regularizar a situação do veículo com a parte requerida, 

quanto a transferência do bem. Essa circunstância – considerável 

transcurso de tempo - induz na vulnerabilidade dos fatos narrados da 

inicial, estando o “periculum in mora” ausente. Outrossim, quanto ao pedido 

para que seja determinada a propriedade do veículo em seu favor observo 

que a antecipação dos efeitos da tutela na presente hipótese corresponde 

ao próprio mérito da pretensão deduzida, ferindo o princípio do devido 

processo legal, na medida em que o pedido liminar refere-se à pretensão 

final da demanda, além de decorrer em consequências fáticas 

irreversíveis. Sobre o tema, Ernani Fidélis dos Santos escreve que: 

"antecipação, em seus efeitos processuais, é provisória, nunca poderá 

ser concedida se não comportar reversibilidade. A irreversibilidade se 

traduz na impossibilidade material de se voltarem as coisas ao estado 

anterior.”[1] Portanto, tenho que o acatamento da pretensão da parte 

autora, ab initio, implicaria em reconhecer de forma sumária a 

responsabilidade da parte requerida sem a observância do contraditório, o 

que importaria em precipitação temerária, precisando, portanto, avançar 

em termos procedimentais para que se tenha a necessária segurança no 

exame da pretensão alegada na inicial. Nesse sentido, colaciono o 

seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO INFECTO. TUTELA DE 

URGÊNCIA. Nos termos do art. 300, do novo Código de Processo Civil, a 

tutela de urgência será concedida apenas quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. No caso, a eventual concessão da medida 

poderia acarretar na irreversibilidade da medida, contrariando o disposto 

pelo art. 300, § 3º, do aludido diploma processual. Jurisprudência da Corte. 

DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo 

de Instrumento Nº 70070877501, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 30/11/2016). 

Ante o exposto, ausente os requisitos para deferimento da tutela de 

urgência pretendida, indefiro o pedido de tutela formulado na inicial. Nos 

termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

20 de abril de 2020 às 10:00 horas, a ser realizada pelo conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a ser realizada pelo 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. Cite-se a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer a respectiva audiência de conciliação, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na auto 

composição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da 

audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar, contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão 

e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito [1] 

Novíssimos Perfis do Processo Civil Brasileiro, 1999, pág. 34.

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1019824-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO OLIVEIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL COELHO CURVO OAB - MT11732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCRENORTE CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA (REU)

NATANAEL RIBEIRO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA OAB - MT18515-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Observa-se que considerando conveniente à 

justificação prévia do alegado pela parte autora em sua inicial, na decisão 

de Id. 28277294, restou designada audiência de justificação para o dia 12 

de fevereiro de 2020 às 15:00 horas. No Id. 28756206 a parte requerida 

Concrenorte Concreto e Construções Ltda, compareceu espontaneamente 

aos autos apresentando contestação com pedido contraposto à inicial, 

alegando em síntese dentre outras argumentações que possui o domínio 

da área objeto da presente demanda por meio de escritura pública lavrada 

no ano de 2013, requerendo a concessão da tutela de urgência para 

manutenção da posse em seu favor, haja vista o caráter dúplice da ação 

possessória. Os autos vieram conclusos para deliberações. Pois bem, a 

fim de evitar eventual alegação de cerceamento de defesa e diante da 

urgência da medida pleiteada nos autos, considerando a evidente 

existência de conflito sobre a área em questão, o qual narrado nos 

boletins de ocorrências apresentados nos autos por ambas às partes, 

bem como considerando a ausência de tempo hábil para aguardar o 

retorno do AR da citação do requerido Natanael Ribeiro para 

comparecimento na audiência de justificação designada, determino com 

urgência a expedição de mandado visando intimação pessoal do requerido 

Natanael Ribeiro no endereço indicado na inicial e no endereço do imóvel 

em litígio e de todos os que estiverem na posse do imóvel litigioso. Deve o 

Oficial de Justiça no momento da intimação proceder com a qualificação de 

quem estiver na área em questão, cumprindo o ato acompanhado da 

autoridade policial a fim de viabilizar o cumprimento do mandado, o que 

desde já autorizo. No mais, aguarde-se a realização da audiência de 

justificação designada nos autos. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. (assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003593-36.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS RENE GRUTZMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIELY JESUS DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação rescisória de compromisso de 

compra e venda c/c reintegração de posse proposta por Clovis Rene 

Grutzmann por sua procuradora Fabiely Jesus da Silva. Nos termos do 

artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 20 de abril 

de 2020 às 10h30min, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos termos do 

art. 334, caput, do CPC, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a respectiva 

audiência de conciliação, facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu 

desinteresse na auto composição, dentro do prazo de 10 (dez) dias 

antecedentes à data da audiência designada, hipótese em que a audiência 

será cancelada e o prazo para contestar, contar-se-á a partir do protocolo 

do pedido de cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos 

do CPC). As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão 

e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito
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SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos, A parte autora pretende com a presente 

demanda a declaração de nulidade de sentença proferida pela 1ª Vara 

Cível desta Comarca nos autos de nº 10987-63.2010.8.11.0002 (Código 

n.º 251802), transitada em julgada e sem interposição de recursos, 

pugnando na inicial pela redistribuição do feito àquela vara de competência 

originaria. Na decisão de Id. 13587492, restou declara a incompetência 

desse juízo e determinada a sua redistribuição a 1ª Vara Cível desta 

Comarca, sendo recebida por aquele juízo, em que deixou de suscitar 

conflito negativo de competência e determinou a devolução dos autos para 

esta Vara (Id. 18050631). Pois bem, inicialmente cumpre ressaltar que a 

ação rescisória é demanda autônoma que instrumentaliza meio de 

impugnação, em hipóteses específicas, visando desconstituir coisa 

julgada oriunda de decisão judicial transitada em julgado. Nesse passo, 

certo é que a ação rescisória é uma ação de competência originária de 

tribunal, sendo que a determinação de qual o tribunal o competente 

dependerá dos eventuais recursos interpostos e da espécie de julgamento 

de tais recursos. Não havendo apelação contra a sentença, a 

competência será do tribunal de segundo grau competente para o 

julgamento desse recurso que no caso concreto não existiu[1]. Assim, 

este juízo é incompetente para processar e julgar a presente demanda, 

uma vez que a competência originária é do Tribunal de Justiça. Sobre o 

tema, já se manifestou o egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – 

DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – MEDIDA 

JUDICIAL CABÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA – EXEGESE DO ART. 485 DO 

CPC – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL AD QUEM – INTELIGÊNCIA DO ART. 

17 DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. Transitada em julgado, a desconstituição da sentença deve ser 

pleiteada por meio de ação rescisória, apresentada, no prazo legal, 

diretamente ao Juízo ad quem. (AI 165362/2014, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

18/03/2015, Publicado no DJE 23/03/2015). Aliás, é o que dispõe o art. 17 

do Regimento Interno deste Estado: “Art. 17 - Às Turmas de Câmaras 

Cíveis Reunidas de direito Privado compete: I - Processar e julgar: d) as 

ações rescisórias dos julgamentos de primeiro grau e das Câmaras Cíveis 

Isoladas”. Posto isso, declino de minha competência para processar e 

julgar a presente e determino o encaminhamento e distribuição dos autos a 

uma das Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

nos termos da fundamentação supra. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito 

[1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – 

5 ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2013. p. 797.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Benefício do 

Seguro Obrigatório DPVAT, proposta por Maria Helena Soares Silva em 

desfavor de Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro Dpvat Ltda, 

alegando em síntese que em 06.11.2016 foi vítima de acidente com veículo, 

que resultou em sua invalidez permanente. Assim, requer seja condenada 

a requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório em razão de sua 

incapacidade permanente. Com a inicial vieram documentos. A audiência 

de conciliação realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania restou inexitosa. Id. 7776134. No Id. 8079732, a parte requerida 

apresentou contestação, alegando preliminarmente, a retificação da 

atuação, a ausência de interesse de agir, considerando a falta de 

requerimento administrativo, princípio da causalidade e a sucumbência 

autoral, do requerimento administrativo perante a porto seguro cia de 

seguros gerais, comprovante de residência em nome de terceiro, ausência 

de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, requisito para fixação do foro. A parte autora apresentou 

impugnação no Id. 11948467. A avaliação médica foi juntada aos autos (Id. 

17615710), sendo que as partes manifestaram a seu respeito, conforme 

Ids. 17802982 e 18003341. Vieram os autos conclusos. É o relatório 

Fundamento e Decido Do Julgamento Antecipado Da Lide Verifica-se que, 

as partes não têm interesse na produção de novas provas, que a prova é 

exclusivamente documental e o feito se encontra satisfatoriamente 

instruído. Diante da desnecessidade de produção de novas provas, (artigo 

355, incisos I, do CPC) e atento ao artigo 1º, inciso II, do Provimento 

26/2008 – Corregedoria Geral da Justiça, cujo teor prevê a prioridade na 

tramitação de ações em que figure como parte pessoa portadora de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, passo ao 

julgamento da presente ação pelos fundamentos que seguem. Pedido 

Administrativo Prévio – Ausência de Interesse de Agir. Aduz a parte 

requerida ausência de interesse de agir, sob a alegação de que se a 

autora tivesse feito o pedido administrativo, possibilitaria o recebimento da 

indenização buscada por aquela, sem a necessidade de ajuizamento da 

presente ação. Requerendo assim, sem que ocorra a negativa extrajudicial 

de pagamento, carece a parte autora de interesse/necessidade de agir, 

devendo o feito ser extinto com fundamento no artigo 485, IV, do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106737/2/2020 Página 224 de 290



CPC/2015. Com efeito, o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal 

Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça é de que há necessidade de 

comprovação da formulação de requerimento administrativo como requisito 

essencial para o ingresso da demanda judicial (RE 824712 AgR, REsp 

936574/SP), o que foi comprovado pela parte autora conforme Id. 4811542 

e 4811560. Assim, certo que uma vez demonstrada à formulação de 

requerimento administrativo tem-se como preenchido o pressuposto 

essencial para o exercício do direito de ação pela parte autora. Ademais, o 

Poder Judiciário, sempre que acionado, deve garantir às partes a 

prevalência do direito. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - 

AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - BENEFÍCIO DEFERIDO - EMENDA 

À INICIAL - DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROVA DA RECUSA AO 

PAGAMENTO - DESNECESSIDADE - EXIGÊNCIA APENAS DO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INFORMATIVO Nº. 757 DO STF - INTERESSE DE AGIR 

CONSTATADO - SENTENÇA ANULADA - RETORNO À INSTÂNCIA DE 

ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.A 

declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do 

CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser 

afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância 

ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF).O 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp nº. 936.574/SP, 3ª 

Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 02/08/2011, 

DJe de 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos esse pedido, fica 

caracterizado o interesse de agir, não cabendo determinar que apresente 

prova da recusa administrativa da Seguradora que se mantém inerte, até 

porque o Plenário do STF já ressalvou "que a exigência de prévio 

requerimento não se confundiria (…) com o exaurimento das vias 

administrativas” (Informativo nº. 757).”(TJ/MT - Ap 69524/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017). Principio 

da Causalidade e Sucumbência Autoral. Aduz a requerida que o ônus 

sucumbencial não poderá ser atribuído a ela, uma vez que esta não deu 

causa ao ajuizamento da ação, bem como não indeferiu o requerimento 

administrativo ou prolongou o seu trâmite. Ainda, afirma que as custas 

judiciais deverão ser totalmente suportadas pela parte requerente, em 

razão dos motivos supracitados. Quanto ao pedido de sucumbência 

autoral, registro que a preliminar confunde-se com o mérito e com ele será 

analisado. Comprovante de Residência em Nome de Terceiro. Ausência de 

Pressuposto de Constituição e de Desenvolvimento Válido e Regular do 

Processo. Requisito para Fixação do Foro. No tocante a alegação 

veiculada pela requerida, de que falta pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em vista que o 

comprovante de endereço carreado esta em nome de terceiros, observo 

que a petição inicial está material e formalmente constituída não infringindo 

nenhuma das regras expostas, sendo certo que o comprovante juntado 

constitui-se em documento hábil à propositura da ação, não consistindo 

em impeditivo para o prosseguimento da lide. Ademais, o comprovante de 

residência não é documento indispensável à propositura da ação de 

cobrança de seguro DPVAT, conforme jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA 

DO FEITO.1. A lei processual exige que a peça de ingresso seja instruída 

com documentos indispensáveis à propositura da demanda, devendo a 

parte comprovar a ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes 

(art. 282 e 283 do CPC).2. O comprovante de residência não constitui 

documento indispensável à propositura da ação de cobrança de 

complementação de seguro DPVAT.3. A ausência de apresentação de 

comprovantes de residência não autoriza, por si só, o indeferimento da 

petição inicial, tendo em vista que se trata de exigência rigorosa, que não 

encontra respaldo na legislação.” (TJMG - AC 10393140020305001 MG, 

Relator Luiz Artur Hilário, 9ª Câmara Cível, Publicação: 23/04/2015). Deste 

modo, considerando ser desnecessária a juntada de comprovante de 

residência em nome da autora rejeito a indigitada preliminar. Do Mérito 

Conforme relatado inicialmente, cuida de ação de cobrança de seguro 

DPVAT. No caso dos autos a parte autora alega que faz juz ao pagamento 

do seguro, por ter sofrido acidente com veículo automotor, que resultou 

em invalidez permanente. Pois bem, segundo o art. 3º, inciso II, da Lei n. 

6194/74, “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso 

de invalidez permanente.”. Sendo assim, verifico que os documentos 

acostados a inicia comprovam a ocorrência do sinistro e estão em 

conformidade com o disposto no artigo 5º da Lei n. 9.194/74. De outro 

norte, a requerida sustenta que a parte autora não trouxe aos autos 

documentos imprescindíveis para o deslinde da questão, a fim de 

demonstrar de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado 

e o dano sofrido de forma satisfatória. Razão não assiste à requerida, 

haja vista que os documentos colacionados aos autos pela parte autora 

na exordial, comprovam o envolvimento da parte autora em acidente 

envolvendo veículo automotor, tendo em vista o que consta na certidão de 

ocorrência n° 2075/16, o diagnóstico do atendimento da autora, e demais 

documentos emitidos pelo Hospital Regional de Várzea Grande-MT, 

especialmente pela avaliação médica costada id 17615710, que 

demonstram de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente 

narrado e o dano sofrido de forma satisfatória. Sendo assim, 

considerando o conjunto probatório acostado aos autos, verifico a 

demonstração de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente 

narrado e o dano sofrido de forma satisfatória. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FICHAS 

HOSPITALARES DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA QUE FAZEM 

REFERÊNCIA EXPRESSA À ATROPELAMENTO E ACIDENTE COM 

AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE ACIDENTE - INEXISTENTE - AÇÃO 

IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

1. O pagamento de indenização do seguro DPVAT exige simples prova do 

acidente e do dano decorrente, o Boletim de Ocorrência expedido pela 

autoridade competente faz prova bastante da ocorrência. Contudo, na 

ausência pode ser suprido pelas fichas hospitalares de atendimento de 

emergência fazendo expressa referência a atropelamento e acidente com 

automóvel. Não havendo comprovação do fato, a simples narrativa pelo 

requerente não é suficiente para comprovação do sinistro. 2. Recurso 

conhecido e improvido.”(TJMT - Ap, 90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE 

BARROS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 31/08/2011, Data 

da publicação no DJE 15/09/2011) Dessa forma, tenho que restou 

comprovado nos autos a ocorrência do acidente noticiado na inicial, 

restando ainda comprovado a existência de dano funcional permanente da 

parte autora relacionada à estrutura crânio facial e segmento da coluna 

cervical, tendo afetada em 10% sua capacidade funcional, conforme 

atestado na avaliação médica acostada aos autos Id. 17615710. Segundo 

o art. 3º, inciso II, da Lei n. 6194/74, “Os danos pessoais cobertos pelo 

seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações 

por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementar, nos valores e conforme as regras que 

se seguem, por pessoa vitimada: até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) - no caso de invalidez permanente.”. Destaca-se que, o valor da 

indenização depende da extensão da invalidez sofrida pelo demandante, 

conforme se pode verificar da disposição dos artigos 3º e 12, caput, da 

Lei nº 6.194/74. Logo, considerando o grau de invalidez constatado pelo 

expert a parte autora faz jus ao recebimento da indenização pelo seguro 

obrigatório devido ao dano funcional permanente com invalidez parcial na 

estrutura crânio facial e segmento da coluna cervical, afetadas em 10% 

sua capacidade funcional, a lei estabelece respectivamente o pagamento 

de 100% do valor total da indenização para os casos em que ocorre perda 

anatômica e/ou funcional completa da estrutura crânio facial e segmento 

da coluna cervical. Assim, reputo razoável a fixação de 10% de 100% do 

valor total da cobertura, considerando que a lesão da parte autora foi 

quantificada em 10%, para estrutura crânio facial e 10% para segmento 

da coluna cervical o que redunda, neste caso, em uma indenização no 

valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). Ressalto que é 

aplicável quanto ao parâmetro para a indenização o valor previsto no 

artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com a redação da Medida Provisória 

nº 340/07, convertida na Lei nº 11.482/2007, que limitou o valor máximo da 

indenização a R$ 13.500,00 (...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de 

gradação constante da Lei 11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. 

A constitucionalidade de referidos normativos vem sendo reconhecida 

pelos Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 

451/2008. CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE 

ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR 
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SUSCITADA REJEITADA. 1.A seguradora demandada é parte legítima para 

figurar no pólo passivo, uma vez que tem o dever jurídico de responder 

pelo pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, pois há 

consórcio de seguradoras que gerencia a distribuição dos fundos 

destinados ao pagamento do referido seguro. 2.Inconstitucionalidade da 

Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que apenas regrou dispositivo 

da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz respeito ao valor máximo 

indenizável em caso de invalidez. Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros 

ocorridos após o advento da Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no 

Diário Oficial da União em 16 de dezembro de 2008, convertida na Lei 

11.945 de 4 de junho de 2009, o valor indenizatório deverá observar o 

grau de invalidez da parte segurada. 4. A percepção dos valores 

referentes ao seguro DPVAT na esfera administrativa a título de liquidação 

de sinistro não importa em abdicar do direito de receber a complementação 

da indenização, havendo saldo a ser satisfeito, resultante da diferença 

entre o valor recebido e aquele efetivamente devido em face do percentual 

previsto em lei. 5. No caso em exame, a parte demandante não colacionou 

aos autos prova capaz de demonstrar a ocorrência de invalidez que 

permitisse o recebimento de indenização no patamar máximo de 100% do 

capital segurado, ou documentação apta a infirmar o percentual de 

invalidez apurado pela seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do 

pedido formulado na inicial é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar 

e, no mérito, dado provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do 

recurso adesivo da parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 15/12/2010). Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente a presente demanda e julgo extinto o feito com resolução do 

mérito com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de 

condenar a seguradora requerida ao pagamento do seguro obrigatório no 

importe de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), à parte autora, a título 

de indenização pelas lesões corporais decorrentes de acidente com 

veículo automotor. Em se tratando de recebimento de seguro obrigatório 

DPVAT, o valor da condenação deve ser corrigido monetariamente pelo 

INPC, por ser o índice que melhor reflete a atualização da moeda, desde o 

evento danoso (Súmula 43 do STJ), conforme entendimento jurisprudencial 

pátrio, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação (Súmula 426 do STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima 

do pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada em sua 

totalidade pela requerida, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do 

Código de Processo Civil. Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (art. 

85, § 2º do CPC). Transitado e julgado, determino que se aguarde a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 15 (quinze) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos arquivados. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Benefício do 

Seguro Obrigatório DPVAT, proposta por Janair Ferreira Da Silva em 

desfavor de Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro Dpvat S.A, 

alegando em síntese que em 25.04.2016 foi vítima de acidente com veículo, 

que resultou em sua invalidez permanente. Assim, requer seja condenada 

a requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório em razão de sua 

incapacidade permanente. Com a inicial vieram documentos. A audiência 

de conciliação realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania restou inexitosa. Id. 3673215. No Id. 3029615, a parte requerida 

apresentou contestação, alegando preliminarmente, a retificação da 

atuação, a ausência de interesse de agir, considerando a falta de 

requerimento administrativo, princípio da causalidade e a sucumbência 

autoral. A parte autora apresentou impugnação no Id. 5803309. O feito foi 

saneado Id.13964428. A avaliação médica foi juntada aos autos Id. 

16471465, sendo que as partes manifestaram a seu respeito, conforme 

Ids. 16553831 e 16700923. Vieram os autos conclusos. É o relatório 

Fundamento e Decido Do Julgamento Antecipado Da Lide Verifica-se que, 

as partes não têm interesse na produção de novas provas, que a prova é 

exclusivamente documental e o feito se encontra satisfatoriamente 

instruído. Diante da desnecessidade de produção de novas provas, (artigo 

355, incisos I, do CPC) e atento ao artigo 1º, inciso II, do Provimento 

26/2008 – Corregedoria Geral da Justiça, cujo teor prevê a prioridade na 

tramitação de ações em que figure como parte pessoa portadora de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, passo ao 

julgamento da presente ação pelos fundamentos que seguem. Do Mérito 

Conforme relatado inicialmente, cuida de ação de cobrança de seguro 

DPVAT. No caso dos autos a parte autora alega que faz juz ao pagamento 

do seguro, por ter sofrido acidente com veículo automotor, que resultou 

em invalidez permanente. Pois bem, segundo o art. 3º, inciso II, da Lei n. 

6194/74, “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso 

de invalidez permanente.”. Sendo assim, verifico que os documentos 

acostados a inicia comprovam a ocorrência do sinistro e estão em 

conformidade com o disposto no artigo 5º da Lei n. 9.194/74. De outro 

norte, a requerida sustenta que a parte autora não trouxe aos autos 

documentos imprescindíveis para o deslinde da questão, a fim de 

demonstrar de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado 

e o dano sofrido de forma satisfatória. Razão não assiste à requerida, 

haja vista que os documentos colacionados aos autos pela parte autora 

na exordial, comprovam o envolvimento da parte autora em acidente 

envolvendo veículo automotor, tendo em vista o que consta na declaração 

de ocorrência feita pela Rota do Oeste, Boletim de Atendimento, 

especialmente pela avaliação médica costada Id.16471465, que 

demonstram de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente 

narrado e o dano sofrido de forma satisfatória. Sendo assim, 

considerando o conjunto probatório acostado aos autos, verifico a 

demonstração de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente 

narrado e o dano sofrido de forma satisfatória. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FICHAS 

HOSPITALARES DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA QUE FAZEM 

REFERÊNCIA EXPRESSA À ATROPELAMENTO E ACIDENTE COM 

AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE ACIDENTE - INEXISTENTE - AÇÃO 

IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

1. O pagamento de indenização do seguro DPVAT exige simples prova do 

acidente e do dano decorrente, o Boletim de Ocorrência expedido pela 

autoridade competente faz prova bastante da ocorrência. Contudo, na 

ausência pode ser suprido pelas fichas hospitalares de atendimento de 

emergência fazendo expressa referência a atropelamento e acidente com 

automóvel. Não havendo comprovação do fato, a simples narrativa pelo 

requerente não é suficiente para comprovação do sinistro. 2. Recurso 

conhecido e improvido.”(TJMT - Ap, 90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE 

BARROS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 31/08/2011, Data 

da publicação no DJE 15/09/2011) Dessa forma, tenho que restou 

comprovado nos autos a ocorrência do acidente noticiado na inicial, 

restando ainda comprovado a existência de dano funcional permanente da 

parte autora relacionada à estrutura crânio facial, tendo afetada em 50% 

sua capacidade funcional, conforme atestado na avaliação médica 

acostada aos autos Id. 16471465. Segundo o art. 3º, inciso II, da Lei n. 

6194/74, “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementar, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso 

de invalidez permanente.”. Destaca-se que, o valor da indenização 

depende da extensão da invalidez sofrida pelo demandante, conforme se 

pode verificar da disposição dos artigos 3º e 12, caput, da Lei nº 

6.194/74. Logo, considerando o grau de invalidez constatado pelo expert a 

parte autora faz jus ao recebimento da indenização pelo seguro 

obrigatório devido ao dano funcional permanente com invalidez parcial na 

estrutura crânio facial, afetada em 50% sua capacidade funcional, a lei 

estabelece o pagamento de 100% do valor total da indenização para os 

casos em que ocorre perda anatômica e/ou funcional completa da 
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estrutura crânio facial. Assim, reputo razoável a fixação de 50% de 100% 

do valor total da cobertura, considerando que a lesão da parte autora foi 

quantificada em 50%, para estrutura crânio facial, neste caso, em uma 

indenização no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta 

reais). Ressalto que é aplicável quanto ao parâmetro para a indenização o 

valor previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com a redação da 

Medida Provisória nº 340/07, convertida na Lei nº 11.482/2007, que limitou 

o valor máximo da indenização a R$ 13.500,00 (...). Tenho, pois, como 

aplicável a tabela de gradação constante da Lei 11.945/09, eis que vigente 

quando do sinistro. A constitucionalidade de referidos normativos vem 

sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ DO 

SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. 1.A seguradora 

demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, uma vez que tem 

o dever jurídico de responder pelo pagamento da indenização decorrente 

do seguro DPVAT, pois há consórcio de seguradoras que gerencia a 

distribuição dos fundos destinados ao pagamento do referido seguro. 

2.Inconstitucionalidade da Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que 

apenas regrou dispositivo da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz 

respeito ao valor máximo indenizável em caso de invalidez. Precedente 

desta Corte. 3. Nos sinistros ocorridos após o advento da Medida 

Provisória n.º 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 de 

dezembro de 2008, convertida na Lei 11.945 de 4 de junho de 2009, o 

valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 

4. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera 

administrativa a título de liquidação de sinistro não importa em abdicar do 

direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser 

satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele 

efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 5. No caso em 

exame, a parte demandante não colacionou aos autos prova capaz de 

demonstrar a ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento de 

indenização no patamar máximo de 100% do capital segurado, ou 

documentação apta a infirmar o percentual de invalidez apurado pela 

seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do pedido formulado na inicial 

é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar e, no mérito, dado 

provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do recurso adesivo da 

parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

15/12/2010). Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente 

demanda e julgo extinto o feito com resolução do mérito com base no art. 

487, I, do Código de Processo Civil, a fim de condenar a seguradora 

requerida ao pagamento do seguro obrigatório no importe de R$ 6.750,00 

(seis mil setecentos e cinquenta reais), à parte autora, a título de 

indenização pelas lesões corporais decorrentes de acidente com veículo 

automotor. Em se tratando de recebimento de seguro obrigatório DPVAT, o 

valor da condenação deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, por ser 

o índice que melhor reflete a atualização da moeda, desde o evento 

danoso (Súmula 43 do STJ), conforme entendimento jurisprudencial pátrio, 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do 

pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada em sua 

totalidade pela requerida, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do 

Código de Processo Civil. Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (art. 

85, § 2º do CPC). Transitado e julgado, determino que se aguarde a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 15 (quinze) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos arquivados. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005394-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA LUZIA FIUZA METELO OAB - MT0018544A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Benefício do 

Seguro Obrigatório DPVAT, proposta por Gustavo Henrique De Amorim em 

desfavor de Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro Dpvat Ltda, 

alegando em síntese que em 07.04.2017 foi vítima de acidente com veículo, 

que resultou em sua invalidez permanente. Assim, requer seja condenada 

a requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório em razão de sua 

incapacidade permanente. Com a inicial vieram documentos. A audiência 

de conciliação realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania restou inexitosa. Id. 10028880. No Id. 9782038, a parte 

requerida apresentou contestação, alegando preliminarmente, a retificação 

da atuação e comprovante de residência em nome de terceiro, ausência 

de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, requisito para fixação do foro. A parte autora apresentou 

impugnação no Id. 11467527. O feito foi saneado Id. 17466363. A 

avaliação médica foi juntada aos autos (Id. 18730940), sendo que as 

partes manifestaram a seu respeito, conforme Ids. 18921189 e 19016652. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório Fundamento e Decido Do 

Julgamento Antecipado Da Lide Verifica-se que, as partes não têm 

interesse na produção de novas provas, que a prova é exclusivamente 

documental e o feito se encontra satisfatoriamente instruído. Diante da 

desnecessidade de produção de novas provas, (artigo 355, incisos I, do 

CPC) e atento ao artigo 1º, inciso II, do Provimento 26/2008 – Corregedoria 

Geral da Justiça, cujo teor prevê a prioridade na tramitação de ações em 

que figure como parte pessoa portadora de debilidade profissional 

decorrente de acidente de trânsito, passo ao julgamento da presente ação 

pelos fundamentos que seguem. Do Mérito Conforme relatado inicialmente, 

cuida de ação de cobrança de seguro DPVAT. No caso dos autos a parte 

autora alega que faz juz ao pagamento do seguro, por ter sofrido acidente 

com veículo automotor, que resultou em invalidez permanente. Pois bem, 

segundo o art. 3º, inciso II, da Lei n. 6194/74, “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e 

conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente.”. Sendo assim, verifico que os documentos acostados a 

inicia comprovam a ocorrência do sinistro e estão em conformidade com o 

disposto no artigo 5º da Lei n. 9.194/74. De outro norte, a requerida 

sustenta que a parte autora não trouxe aos autos documentos 

imprescindíveis para o deslinde da questão, a fim de demonstrar de 

maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o dano 

sofrido de forma satisfatória. Razão não assiste à requerida, haja vista 

que os documentos colacionados aos autos pela parte autora na exordial, 

comprovam o envolvimento da parte autora em acidente envolvendo 

veículo automotor, tendo em vista o que consta na certidão de ocorrência 

n° 0548/2017, o diagnóstico do atendimento da autora, e demais 

documentos emitidos pelo Hospital e Pronto Socorro Municipal De Cuiabá, 

especialmente pela avaliação médica costada id 18730940, que 

demonstram de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente 

narrado e o dano sofrido de forma satisfatória. Sendo assim, 

considerando o conjunto probatório acostado aos autos, verifico a 

demonstração de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente 

narrado e o dano sofrido de forma satisfatória. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FICHAS 

HOSPITALARES DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA QUE FAZEM 

REFERÊNCIA EXPRESSA À ATROPELAMENTO E ACIDENTE COM 

AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE ACIDENTE - INEXISTENTE - AÇÃO 

IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

1. O pagamento de indenização do seguro DPVAT exige simples prova do 

acidente e do dano decorrente, o Boletim de Ocorrência expedido pela 

autoridade competente faz prova bastante da ocorrência. Contudo, na 

ausência pode ser suprido pelas fichas hospitalares de atendimento de 

emergência fazendo expressa referência a atropelamento e acidente com 

automóvel. Não havendo comprovação do fato, a simples narrativa pelo 

requerente não é suficiente para comprovação do sinistro. 2. Recurso 

conhecido e improvido.”(TJMT - Ap, 90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE 

BARROS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 31/08/2011, Data 

da publicação no DJE 15/09/2011) Dessa forma, tenho que restou 

comprovado nos autos a ocorrência do acidente noticiado na inicial, 

restando ainda comprovado a existência de dano funcional permanente da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106737/2/2020 Página 227 de 290



parte autora relacionada ao segmento anatômico Mão Esquerda, tendo 

afetada em 10% sua capacidade funcional, conforme atestado na 

avaliação médica acostada aos autos Id. 18730940. Segundo o art. 3º, 

inciso II, da Lei n. 6194/74, “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência 

médica e suplementar, nos valores e conforme as regras que se seguem, 

por pessoa vitimada: até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no 

caso de invalidez permanente.”. Destaca-se que, o valor da indenização 

depende da extensão da invalidez sofrida pelo demandante, conforme se 

pode verificar da disposição dos artigos 3º e 12, caput, da Lei nº 

6.194/74. Logo, considerando o grau de invalidez constatado pelo expert a 

parte autora faz jus ao recebimento da indenização pelo seguro 

obrigatório devido ao dano funcional permanente com invalidez parcial na 

mão esquerda, afetada em 10% sua capacidade funcional, a lei 

estabelece respectivamente o pagamento de 100% do valor total da 

indenização para os casos em que ocorre perda anatômica e/ou funcional 

completa da estrutura crânio facial e segmento da coluna cervical. Assim, 

reputo razoável a fixação de 10% de 100% do valor total da cobertura, 

considerando que a lesão da parte autora foi quantificada em 10%, para 

estrutura crânio facial e 10% para segmento da coluna cervical o que 

redunda, neste caso, em uma indenização no valor de R$ 2.700,00 (dois 

mil e setecentos reais). Ressalto que é aplicável quanto ao parâmetro para 

a indenização o valor previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, 

com a redação da Medida Provisória nº 340/07, convertida na Lei nº 

11.482/2007, que limitou o valor máximo da indenização a R$ 13.500,00 

(...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de gradação constante da Lei 

11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. A constitucionalidade de 

referidos normativos vem sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios, 

entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. 

SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA 

LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. 1.A 

seguradora demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, uma 

vez que tem o dever jurídico de responder pelo pagamento da indenização 

decorrente do seguro DPVAT, pois há consórcio de seguradoras que 

gerencia a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do referido 

seguro. 2.Inconstitucionalidade da Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. 

Norma que apenas regrou dispositivo da Lei n.º 6.197/74, em especial no 

que diz respeito ao valor máximo indenizável em caso de invalidez. 

Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros ocorridos após o advento da 

Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 

de dezembro de 2008, convertida na Lei 11.945 de 4 de junho de 2009, o 

valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 

4. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera 

administrativa a título de liquidação de sinistro não importa em abdicar do 

direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser 

satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele 

efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 5. No caso em 

exame, a parte demandante não colacionou aos autos prova capaz de 

demonstrar a ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento de 

indenização no patamar máximo de 100% do capital segurado, ou 

documentação apta a infirmar o percentual de invalidez apurado pela 

seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do pedido formulado na inicial 

é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar e, no mérito, dado 

provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do recurso adesivo da 

parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

15/12/2010). Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente 

demanda e julgo extinto o feito com resolução do mérito com base no art. 

487, I, do Código de Processo Civil, a fim de condenar a seguradora 

requerida ao pagamento do seguro obrigatório no importe de R$ 2.700,00 

(dois mil e setecentos reais), à parte autora, a título de indenização pelas 

lesões corporais decorrentes de acidente com veículo automotor. Em se 

tratando de recebimento de seguro obrigatório DPVAT, o valor da 

condenação deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, por ser o índice 

que melhor reflete a atualização da moeda, desde o evento danoso 

(Súmula 43 do STJ), conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do 

pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada em sua 

totalidade pela requerida, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do 

Código de Processo Civil. Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (art. 

85, § 2º do CPC). Transitado e julgado, determino que se aguarde a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 15 (quinze) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos arquivados. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1061257-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DAVID DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

KEMILA BARBOSA TEIXEIRA DIAS OAB - MT27132/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1061257-39.2019.8.11.0041. REQUERENTE: WILSON DAVID DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DO MATO GROSSO, REPRESENTADO PELA 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO MATO GROSSO Vistos, Defiro à 

parte Requerente os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Versam os 

autos sobre fornecimento do medicamento Xolair (omalizumab) em favor 

do paciente Wilson David da Silva, diante do diagnóstico de urticária 

crônica espontânea. Quanto ao pedido antecipatório, importante destacar 

que nos Enunciados da III Jornada de Direito da Saúde promovida pelo CNJ 

em 18/03/2019, ficaram estabelecidas, dentre outras, as seguintes 

diretrizes: Recomenda-se a parte Autora da ação, a busca preliminar 

sobre disponibilidade do atendimento, evitando-se a judicialização 

desnecessária. “Enunciado nº 12 - A inefetividade do tratamento oferecido 

pelo SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico 

que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas 

(princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que 

estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de 

Doenças), tratamento e periodicidade, medicamentos, doses e fazendo 

referência ainda sobre a situação do registro ou uso autorizado na 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, fundamentando a 

necessidade do tratamento com base em medicina de evidências.” 

Enunciado nº 13 - Nas ações de saúde que pleiteiam o fornecimento de 

medicamentos, produtos ou tratamentos, recomenda-se, sempre que 

possível, a prévia oitiva do gestor do Sistema Único de Saúde – SUS, com 

vistas a, inclusive, identificar solicitação prévia do requerente, alternativas 

terapêuticas e competência do ente federado, quando aplicável (Saúde 

Pública e Suplementar). Enunciado nº 14 - Não comprovada a ineficácia, 

inefetividade ou insegurança para o paciente dos medicamentos ou 

tratamentos fornecidos pela rede de saúde pública ou rol da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser indeferido o pedido. 

Enunciado nº 15 - As prescrições médicas devem consignar o tratamento 

necessário ou o medicamento indicado, contendo a sua Denominação 

Comum Brasileira – DCB ou, na sua falta, a Denominação Comum 

Internacional – DCI, o seu princípio ativo, seguido, quando pertinente, do 

nome de referência da substância, posologia, modo de administração e 

período de tempo do tratamento e, em caso de prescrição diversa daquela 

expressamente informada por seu fabricante a justificativa técnica.” Não 

se nega o direito dos necessitados de ter livre acesso à justiça. Mas a 

necessidade deve ser comprovada, e não o contrário. No caso concreto, 

encaminhado os autos ao Núcleo de Apoio Técnico o parecer apresentado 

pelo NAT aponta que: “a) Omalizumabe: age bloqueando uma substância 

chamada imunoglobulina E (também conhecida simplesmente como IgE) 

que é produzida pelo nosso corpo. IgE tem um papel fundamental na causa 

da asma alérgica. Registro na ANVISA: Sim Assegurado no SUS: Não 

Responsabilidade de Atendimento: não há”. Em atenção à Nota Técnica Nº 

39/2012 do Ministério da Saúde (Consultoria Jurídica/AGU), apreende-se 

que, em que pese o medicamento Xolair (Omlizumabe) não estar incluso na 

lista de Assistência Farmacêutica, o SUS fornece fármacos substitutivos: 
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O SUS oferece os medicamentos dipropionato de beclometasona, fosfato 

sódico de prednisolona, prednisona, hidrocortisona, budesonida 

(corticoides); brometo de ipratrópio ; sulfato de salbutamol 

(broncodilatador agonista beta2), o insumo cloreto de sódio solução nasal 

0,9%, e o fitoterápico guaco (Mikania glomerata) por meio do Componente 

Básico da Assistência Farmacêutica, que é a primeira linha de cuidado 

medicamentoso do sistema. Esse Componente é regulamentado pela 

Portaria GM/MS nº 1.555, de 30 de julho de 2013. Segundo tal norma, 

editada em consenso com todos os Estados e Municípios, cabe à União, 

aos Estados e aos Municípios o financiamento conjunto dos medicamentos 

fornecidos pelo referido componente, sendo que os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios são responsáveis pela seleção, programação, 

aquisição, armazenamento, controle de estoque e prazos de validade, 

distribuição e dispensação dos medicamentos e insumos desse 

Componente, constantes dos Anexos I e IV da RENAME vigente, conforme 

pactuação nas respectivas CIB. Assim, na esteira do artigo 15, § 7º, inciso 

I, da Lei nº 8.666/93 e do artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, o 

juiz não pode conceder provimento jurisdicional que vincule a 

Administração Pública ao fornecimento de uma determinada marca ou 

laboratório de fabricação, se existem à disposição do jurisdicionado 

produtos e insumos com o mesmo perfil de atuação sendo distribuídos nas 

unidades de saúde. Por outro lado, não se verifica nos autos a justificativa 

médica suficiente para a prescrição direta do medicamento pleiteado em 

detrimento dos demais medicamentos ordinariamente fornecidos pelo SUS, 

somente laudo que descreve a atuação do medicamento solicitado. Assim, 

determino que emende a parte Autora a petição inicial (art. 319 e art. 321, 

ambos do CPC), pela juntada da justificativa médica atualizada 

acompanhada de cópia do prontuário e do histórico médico, para a 

prescrição direta do medicamento Xolair (Omlizumabe) em detrimento dos 

demais medicamentos dispensados pelo SUS para a mesma indicação 

daquele ora pleiteado, devendo esclarecer no laudo se a Parte Autora já 

realizou o uso dos medicamentos, justificar se tal alternativa foi esgotada 

ou se a medicação é inviável ao seu quadro clínico. Porventura haja opção 

por um dos medicamentos dispensados pelo SUS, deverá a parte Autora 

juntar o receituário (observados os critérios da Lei 9.787/1999 e do 

Enunciado 15 do CNJ). Cumprida a diligência ou decorrido o prazo acima, 

promova-se a imediata conclusão. Intime-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002365-26.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE NEVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO AUGUSTO MILAN OAB - MT0016703A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1002365-26.2020.8.11.0002. AUTOR(A): LUCILENE NEVES DA SILVA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Trata-se de Ação Cominatória 

para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de 

Urgência proposta no interesse de Lucilene Neves da Silva, objetivando a 

transferência para Unidade de Terapia Intensiva-UTI. Deferida a 

antecipação de tutela em ID 28761867. Em ID. 28451906 há nos autos 

informação de descumprimento da medida liminar por parte do Requerido. 

Em ID. 28761865 houve a juntada de parecer técnico nº 

024/2020/CARUELH/ATP que informa que a paciente foi transferida em UTI 

móvel do Hospital Municipal de Nova Mutum para a UTI do Hospital 

Municipal de Cuiabá no dia 28/01/2020. Desta forma, aguarde-se o 

decurso de prazo das intimações realizadas nos autos. Após, proceda a 

Secretaria Judicial com a prática dos atos ordinatórios. Às providências. 

Juiz(a) de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007346-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO MARCELO ANTUNES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO(A))

ISADORA PRATTA OAB - MT22329/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1007346-06.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: GONCALO 

MARCELO ANTUNES Requerido: ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO 

DE MATO GROSSO ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, 

XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora para que manifeste 

sobre a certidão de id. n. 27577171, no prazo de cinco dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 6 de fevereiro de 2020 Gestor 

Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000346-52.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO RODRIGUES CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO NAVES DA SILVA OAB - MT13663-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1000346-52.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: AUTOR(A): DIOGO RODRIGUES CORREA 

Requerido: REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 

autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a 

parte autora acerca do retorno dos autos à Primeira Instância, bem como 

para que manifeste no feito, requerendo o que de direito, no prazo de 

quinze dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 6 de 

fevereiro de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 258788 Nr: 17674-56.2010.811.0002

 AÇÃO: Processo de Execução Trabalhista->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Defiro a imediata expedição de alvará para liberação dos valores 

depositados em juízo (fls. 106/108), de acordo com os dados bancários 

indicados nos autos (fl. 93).

Intime-se a parte exequente para que tome conhecimento desta decisão 

(CNGC, artigo 450, § 3º).

Intime-se ainda a parte exequente, por intermédio de seu(sua) 

advogado(a), para que, no prazo de 05 (cinco) dias, esclareça se 

concorda com o valor pago pela parte devedora ou se deseja prosseguir a 

fase de cumprimento de sentença em face de eventual débito 

remanescente.

Advirta-se que a inércia da parte exequente implicará na extinção do 

processo, com resolução do mérito, em razão do cumprimento da 

obrigação (CPC, artigo 924, inciso II).

Transcorrido in albis o prazo para manifestação, certifique-se.

Por fim, façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral
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 Cod. Proc.: 262735 Nr: 1457-98.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MARIA AZELIAS FONTES, ANADIR 

MARQUES DA SILVA, JOSÉ CANUTO FONTES, ALAIR ANTONIA FONTES 

LEITE, OZELIO FONTES, CARMEM MARQUES DE SOUZA, ARICE 

MARQUES DE FONTES, GONÇALO FONTES DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Da análise dos documentos lançados nos autos, constata-se que os 

herdeiros/exequentes ANADIR MARQUES DA SILVA (f. 74), OZELIO 

FONTES (fl. 81) e ARICE MARQUES DE FONTES (fl. 89), tratam-se de 

pessoas não alfabetizadas.

Assim, intime-se o advogado das partes exequentes, para no prazo de 10 

(dez) dias, juntar os instrumentos procuratórios conferindo-lhe poderes 

especiais, assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas (CC, art. 

595), a fim de viabilizar a expedição dos alvarás, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO.

Após, imediatamente conclusos.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 303476 Nr: 24424-06.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELESTINA CATARINA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075, CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - 

OAB:10.765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Da análise dos documentos lançados nos autos, constata-se que a parte 

reclamante se trata de pessoa não alfabetizada.

Assim, intime-se o advogado da parte autora, para no prazo de 10 (dez) 

dias, juntar o instrumento procuratório conferindo-lhe poderes especiais, 

assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas (CC, art. 595), a fim de 

viabilizar a expedição do alvará, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Após, imediatamente conclusos.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 334066 Nr: 2637-47.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE SATURNINA DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Defiro a imediata expedição de alvará para liberação dos valores 

depositados em juízo (fls. 130/131), de acordo com os dados bancários 

indicados nos autos (fl. 124-v).

Intime-se a parte exequente para que tome conhecimento desta decisão 

(CNGC, artigo 450, § 3º).

Intime-se ainda a parte exequente, por intermédio de seu(sua) 

advogado(a), para que, no prazo de 05 (cinco) dias, esclareça se 

concorda com o valor pago pela parte devedora ou se deseja prosseguir a 

fase de cumprimento de sentença em face de eventual débito 

remanescente.

Advirta-se que a inércia da parte exequente implicará na extinção do 

processo, com resolução do mérito, em razão do cumprimento da 

obrigação (CPC, artigo 924, inciso II).

Transcorrido in albis o prazo para manifestação, certifique-se.

Por fim, façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 343383 Nr: 10572-41.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA FAUSTINA DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Defiro a imediata expedição de alvará para liberação dos valores 

depositados em juízo (fl. 111), de acordo com os dados bancários 

indicados nos autos (fl. 103-v).

Intime-se a parte exequente para que tome conhecimento desta decisão 

(CNGC, artigo 450, § 3º).

Intime-se ainda a parte exequente, por intermédio de seu(sua) 

advogado(a), para que, no prazo de 05 (cinco) dias, esclareça se 

concorda com o valor pago pela parte devedora ou se deseja prosseguir a 

fase de cumprimento de sentença em face de eventual débito 

remanescente.

Advirta-se que a inércia da parte exequente implicará na extinção do 

processo, com resolução do mérito, em razão do cumprimento da 

obrigação (CPC, artigo 924, inciso II).

Transcorrido in albis o prazo para manifestação, certifique-se.

Por fim, façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 440443 Nr: 6993-17.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES AFONSO FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Defiro a imediata expedição de alvará para liberação dos valores 

depositados em juízo (fls. 75 e 76), de acordo com os dados bancários 

indicados nos autos (fl. 69-v).

Intime-se a parte exequente para que tome conhecimento desta decisão 

(CNGC, artigo 450, § 3º).

Intime-se ainda a parte exequente, por intermédio de seu(sua) 

advogado(a), para que, no prazo de 05 (cinco) dias, esclareça se 

concorda com o valor pago pela parte devedora ou se deseja prosseguir a 

fase de cumprimento de sentença em face de eventual débito 

remanescente.

Advirta-se que a inércia da parte exequente implicará na extinção do 

processo, com resolução do mérito, em razão do cumprimento da 

obrigação (CPC, artigo 924, inciso II).

Transcorrido in albis o prazo para manifestação, certifique-se.

Por fim, façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 314385 Nr: 10657-61.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LEONISIA FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, Irineu Pedro Muhl - OAB:5719-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Defiro a imediata expedição de alvará para liberação dos valores 

depositados em juízo (fl. 328), de acordo com os dados bancários 

indicados nos autos (fl. 331).

Intime-se a parte exequente para que tome conhecimento desta decisão 

(CNGC, artigo 450, § 3º).

Intime-se ainda a parte exequente, por intermédio de seu(sua) 

advogado(a), para que, no prazo de 05 (cinco) dias, esclareça se deseja 

prosseguir a fase de execução em face de eventual débito remanescente.

Advirta-se que a inércia da parte exequente implicará na extinção do 

processo, com resolução do mérito, em razão do cumprimento da 

obrigação (CPC, artigo 924, inciso II).

Transcorrido in albis o prazo para manifestação, certifique-se.

Por fim, façam-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 288370 Nr: 7823-22.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDO ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANILDO GONÇALO COELHO - 

OAB:15682/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Defiro a imediata expedição de alvará para liberação dos valores 

depositados em juízo (fls. 141 e 142), de acordo com os dados bancários 

indicados nos autos (fl. 133-v).

Intime-se a parte exequente para que tome conhecimento desta decisão 

(CNGC, artigo 450, § 3º).

Intime-se ainda a parte exequente, por intermédio de seu(sua) 

advogado(a), para que, no prazo de 05 (cinco) dias, esclareça se 

concorda com o valor pago pela parte devedora ou se deseja prosseguir a 

fase de cumprimento de sentença em face de eventual débito 

remanescente.

Advirta-se que a inércia da parte exequente implicará na extinção do 

processo, com resolução do mérito, em razão do cumprimento da 

obrigação (CPC, artigo 924, inciso II).

Transcorrido in albis o prazo para manifestação, certifique-se.

Por fim, façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 282415 Nr: 1209-98.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIZE DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Defiro a imediata expedição de alvará para liberação dos valores 

depositados em juízo (fls. 261/262), de acordo com os dados bancários 

indicados nos autos (fl. 258).

Intime-se a parte exequente para que tome conhecimento desta decisão 

(CNGC, artigo 450, § 3º).

Intime-se ainda a parte exequente, por intermédio de seu(sua) 

advogado(a), para que, no prazo de 05 (cinco) dias, esclareça se 

concorda com o valor pago pela parte devedora ou se deseja prosseguir a 

fase de cumprimento de sentença em face de eventual débito 

remanescente.

Advirta-se que a inércia da parte exequente implicará na extinção do 

processo, com resolução do mérito, em razão do cumprimento da 

obrigação (CPC, artigo 924, inciso II).

Transcorrido in albis o prazo para manifestação, certifique-se.

Por fim, façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 249574 Nr: 9070-09.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA TEIXEIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309, ROQUE 

PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Defiro a imediata expedição de alvará para liberação dos valores 

depositados em juízo (fls. 179 e 180), de acordo com os dados bancários 

indicados nos autos (fl. 171-v).

Intime-se a parte exequente para que tome conhecimento desta decisão 

(CNGC, artigo 450, § 3º).

Intime-se ainda a parte exequente, por intermédio de seu(sua) 

advogado(a), para que, no prazo de 05 (cinco) dias, esclareça se 

concorda com o valor pago pela parte devedora ou se deseja prosseguir a 

fase de cumprimento de sentença em face de eventual débito 

remanescente.

Advirta-se que a inércia da parte exequente implicará na extinção do 

processo, com resolução do mérito, em razão do cumprimento da 

obrigação (CPC, artigo 924, inciso II).

Transcorrido in albis o prazo para manifestação, certifique-se.

Por fim, façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 250773 Nr: 10095-57.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ COIMBRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:14.241/MT, MARCELO 

VENTURA DA SILVA MAGALHAES - OAB:21412/O, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Defiro a imediata expedição de alvará para liberação dos valores 

depositados em juízo (fls. 119 e 120), de acordo com os dados bancários 

indicados nos autos (fl. 215-v).

Intime-se a parte exequente para que tome conhecimento desta decisão 

(CNGC, artigo 450, § 3º).

Intime-se ainda a parte exequente, por intermédio de seu(sua) 

advogado(a), para que, no prazo de 05 (cinco) dias, esclareça se 

concorda com o valor pago pela parte devedora ou se deseja prosseguir a 

fase de cumprimento de sentença em face de eventual débito 

remanescente.

Advirta-se que a inércia da parte exequente implicará na extinção do 

processo, com resolução do mérito, em razão do cumprimento da 

obrigação (CPC, artigo 924, inciso II).

Transcorrido in albis o prazo para manifestação, certifique-se.

Por fim, façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 250784 Nr: 10111-11.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241/MT, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309, ROQUE 

PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Da análise dos documentos lançados nos autos, constata-se que a parte 

exequente se trata de pessoa não alfabetizada (fls. 09/11).

Assim, intime-se o advogado da parte exequente, para no prazo de 10 

(dez) dias, juntar o instrumento procuratório conferindo-lhe poderes 

especiais, assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas (CC, art. 

595), a fim de viabilizar a expedição do alvará, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Após, imediatamente conclusos.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 261303 Nr: 285-24.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE SÁ DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:9309, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Defiro a imediata expedição de alvará para liberação dos valores 

depositados em juízo (fls. 110 e 111), de acordo com os dados bancários 

indicados nos autos (fl. 103).

Intime-se a parte exequente para que tome conhecimento desta decisão 

(CNGC, artigo 450, § 3º).

Intime-se ainda a parte exequente, por intermédio de seu(sua) 

advogado(a), para que, no prazo de 05 (cinco) dias, esclareça se 

concorda com o valor pago pela parte devedora ou se deseja prosseguir a 

fase de cumprimento de sentença em face de eventual débito 

remanescente.

Advirta-se que a inércia da parte exequente implicará na extinção do 

processo, com resolução do mérito, em razão do cumprimento da 

obrigação (CPC, artigo 924, inciso II).

Transcorrido in albis o prazo para manifestação, certifique-se.

Por fim, façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 261317 Nr: 338-05.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ADALBERTO MARQUES SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Defiro a imediata expedição de alvará para liberação dos valores 

depositados em juízo (fls. 119 e 120), de acordo com os dados bancários 

indicados nos autos (fl. 116).

Intime-se a parte exequente para que tome conhecimento desta decisão 

(CNGC, artigo 450, § 3º).

Intime-se ainda a parte exequente, por intermédio de seu(sua) 

advogado(a), para que, no prazo de 05 (cinco) dias, esclareça se 

concorda com o valor pago pela parte devedora ou se deseja prosseguir a 

fase de cumprimento de sentença em face de eventual débito 

remanescente.

Advirta-se que a inércia da parte exequente implicará na extinção do 

processo, com resolução do mérito, em razão do cumprimento da 

obrigação (CPC, artigo 924, inciso II).

Transcorrido in albis o prazo para manifestação, certifique-se.

Por fim, façam-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 320975 Nr: 17380-96.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOPOLDINA FRANCISCA LEONCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Da análise dos documentos lançados nos autos, constata-se que a parte 

exequente se trata de pessoa não alfabetizada (fls. 09/11).

Assim, intime-se o advogado da parte exequente, para no prazo de 10 

(dez) dias, juntar o instrumento procuratório conferindo-lhe poderes 

especiais, assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas (CC, art. 

595), a fim de viabilizar a expedição do alvará, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Após, imediatamente conclusos.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 337401 Nr: 5732-85.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORBERTO MARQUES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.246/MT, MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - OAB:10.269 - 

MT, NORBERTO MARQUES DA SILVA - OAB:11.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc...

Defiro a imediata expedição de alvará para liberação dos valores 

depositados em juízo (fls. 61 e 62), de acordo com os dados bancários 

indicados nos autos (fl. 43).

Intime-se a parte exequente para que tome conhecimento desta decisão 

(CNGC, artigo 450, § 3º).

Intime-se ainda a parte exequente, por intermédio de seu(sua) 

advogado(a), para que, no prazo de 05 (cinco) dias, esclareça se 

concorda com o valor pago pela parte devedora ou se deseja prosseguir a 

fase de execução em face de eventual débito remanescente.

Advirta-se que a inércia da parte exequente implicará na extinção do 

processo, com resolução do mérito, em razão do cumprimento da 

obrigação (CPC, artigo 924, inciso II).

Transcorrido in albis o prazo para manifestação, certifique-se.

Por fim, façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010947-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA DE SOUZA FORTUNATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1010947-83.2018.8.11.0002. REQUERENTE: EMILIA DE SOUZA 

FORTUNATO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Intime-se o patrono da autora, para requerer o que de direito, no 

prazo legal, sob pena de extinção do feito. Às providências. Cumpra-se. 
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VÁRZEA GRANDE, 4 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005694-85.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILI AUXILIADORA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT5719-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1005694-85.2016.8.11.0002. AUTOR(A): JUCILI AUXILIADORA DA SILVA 

REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. JUCILI AUXILIADORA DA 

SILVA NASCIMENTO, qualificada nos autos em epígrafe, propôs a 

presente “Ação Ordinária de Enquadramento nas Classes de Promoção 

cumulada com Cobrança de Diferença de Vencimentos” em face do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, alegando, em síntese, que é 

servidora pública do requerido, lotada na Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura, no quadro do Magistério Público Municipal. Assevera 

que, tem direito adquirido a progressão funcional, sob a forma de 

promoção nas classes, ao modo determinado dos artigos 6º, I, 8º e 9º da 

Lei Municipal 2.361/2001 e Leis Municipais nº 3.505/2010 e 3.767/2012. 

Alega que, o réu não procedeu às promoções funcionais a que tinha 

direito e, muito menos promoveu os respectivos pagamentos, com os 

coeficientes da promoção, nos períodos próprios. Nos autos do Mandado 

de Segurança – Processo nº 2010/240 – Código 249407, da 2ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-NT, foi 

concedida a segurança para o referido enquadramento funcional. 

Pretende o julgamento procedente da ação, determinando que o Requerido 

proceda ao enquadramento e promoção da Requerente nas classes 

respectivas, com eficácia retroativa às respectivas datas: Ano 2001 - 

Classe “C”; Ano 2004 - Classe “D”; Ano 2007 - Classe “E”; Ano 2010 – 

Classe “F”. O ente Requerido deixou transcorrer o prazo legal, sem 

apresentar contestação, consoante a certidão do ID nº 8175254. 

Declarada a revelia do requerido, sem contudo, reconhecer o efeito da 

presunção de veracidade dos fatos alegados (ID nº 11637717). Pugna o 

Requerente pelo julgamento antecipado da lide e por prova testemunhal e 

pericial, se não for o entendimento do juízo (ID nº 11672524). 

Manifestação do Município/Requerido (ID nº 12424952). A Requerente em 

alegações finais, reitera e ratifica os termos da inicial e pugna pela 

procedência da ação e o Requerido apresentou as alegações finais (ID nº 

1999997). É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação Ordinária 

de Enquadramento nas classes de Promoção Cumulada com Cobrança de 

Diferenças de Vencimentos, sob a forma de promoção nas classes, na 

forma determinada nos artigos 6º, I, 8º e 9º da Lei Municipal 2.361/2001 e 

Leis Municipais nº 3.505/2010 e 3.767/2012. A conduta omissa do ente 

Requerido constitui violação ao Princípio da Legalidade e vem sendo 

enfrentada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

que em várias decisões aponta que os professores não podem ficar a 

mercê da inércia da Administração Pública em não instaurar, no prazo 

estabelecido, o devido processo avaliatório, devendo aplicar as normas 

que determinam a progressão automática do servidor, quando não 

realizada a avaliação por inércia do gestor público, senão vejamos: 

“EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. PROFESSOR DA 

REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO. ELEVAÇÃO DE NÍVEL 

PROFISSIONAL. COMPROVAÇÃO DA FORMAÇÃO EM CURSO SUPERIOR. 

EXIGÊNCIAS LEGAIS PREENCHIDAS. DIREITO LÍQUIDO CERTO 

RECONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA. Comprovada a exigência legal para a 

elevação de nível do profissional da educação, mediante apresentação de 

diploma de conclusão de curso superior, devidamente registrado, e diante 

da inércia da administração em não realizar, oportune tempore, o processo 

avaliatório exigido por lei, deve ser concedida a ordem impetrada para 

garantir o direito líquido e certo à promoção pretendida. Obediência à Lei 

Federal nº 9.394/96 que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional”. “EMENTA. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA 

ELEITA REJEITADA. MÉRITO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO 

FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL. OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. PREENCHIMENTO 

DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS DA LEI. DIREITO A PROGRESSÃO. 

RECURSO DESPROVIDO. Deve ser afastada a preliminar de inadequação 

da via eleita, eis que, não há qualquer impedimento para impetração de 

Mandado de Segurança no caso dos autos, em que os impetrantes 

buscam a progressão funcional, vez que há plausibilidade jurídica na 

pretensão buscada, pois apresentado os fatos correlatos à incidência da 

norma, bem como juntando prova pré-constituída do direito violado. Não 

merece reforma a decisão concessiva de segurança, eis que os 

impetrantes lograram êxito em provar que já cumpriram as condições de 

tempo e de titulação necessários, no exercício da carreira que lhes 

garantia a almejada progressão funcional na carreira de professor 

municipal. O artigo 9º, § 6º, da Lei Municipal, nº 2.361/2001, garante-lhes a 

progressão funcional de forma automática, em caso de anuência da 

avaliação, não podendo, a omissão administrativa prejudicar os servidores 

que já possuem o referido direito.” (Apelação/Reexame Necessário nº 

125176/2010 – Classe CNJ – 1728 – Comarca de Várzea Grande – Relator 

– Exmo. Sr. Des. José Tadeu Cury, Data Julgamento 28.6.2011). Assim, a 

presente ação visa a obtenção de tutelas jurídicas que determinam a 

promoção correta do enquadramento da autora nas classes de promoção 

funcional contemplados na Lei Municipal nº 2.361/2001, bem como a 

condenação do Município de Várzea Grande a proceder ao pagamento de 

todas as diferenças nos vencimentos, verificadas nos últimos 5 (cinco) 

anos anteriores ao ajuizamento da ação. A questão de mérito é 

unicamente de direito, não havendo necessidade de produzir prova em 

audiência. Assim, aplico ao presente caso o julgamento antecipado da lide, 

nos termos do artigo 355, inciso I, do Novel Código de Processo Civil. Com 

efeito, tem-se dois requisitos para a promoção nas classes previstas na 

Lei de Regência do Magistério Público do Município de Várzea Grande, 

quais sejam, o decurso do prazo de três anos de efetivo exercício em 

cada classe, e as avaliações de desempenho e de conhecimentos; sendo 

este último requisito dispensado, caso a Administração se mantenha inerte 

durante o prazo acima citado, conforme previsão do § 6º do art. 9º. A 

autora já comprovou o vínculo jurídico com o ente municipal, na condição 

de servidora efetiva da rede pública de ensino do Município de Várzea 

Grande e o ato omissivo do requerido, consistente na não efetivação das 

promoções, após decorrido o interstício exigido. No que se refere às 

avaliações, a própria normativa, estabelece como sendo inexigível se esta 

não se realizar no decurso do prazo previsto para promoção. Ainda que 

se não houvesse essa previsão, referida exigência seria dispensável, 

posto que o servidor público não pode ficar a mercê da inércia da 

Administração, uma vez que a avaliação de desempenho deveria ser feita 

anualmente, e a avaliação de conhecimentos a cada três anos. Assim, 

resta cristalino que a omissão da Administração, ao não realizar a referida 

avaliação no prazo legal, fez nascer para a Autora da ação o direito à 

progressão funcional, na forma de promoção nas classes, dado o 

cumprimento do interstício temporal exigido pelos artigos 6º, I, 8º e 9º da 

Lei municipal nº 2.361/2001 e Leis Municipais nº 3.505/2010 e 3.767/2012. 

Assim, verifica-se que a Requerente, tem automático enquadramento e 

promoções, nas respectivas Classes (C, D, E, F) dos Anos (2001, 2004 e 

2007, 2010). Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial, para determinar ao Ente/Requerido que 

proceda à progressão funcional de JUCILI AUXILIADORA DA SILVA, nas 

Classes (C, D, E, F) dos Anos (2001, 2004, 2007, 2010), com efeito 

retroativo à data em que nasceu o direito à promoção, para todos os 

efeitos legais, bem como condeno o Requerido ao pagamento das 

diferenças nos vencimentos da Requerente (reflexos do coeficiente da 

promoção no salário base, adicional por tempo de serviço, incorporação, 

gratificação, 13º salário e férias, com a inclusão dos coeficientes 

específicos da promoção a que faz jus, nos termos da Lei nº 2.361/2001, 

em relação ao período de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da 

ação. O referido valor deverá ser corrigido monetariamente desde a data 

em que deveria ser pago o adicional e acrescido de juros legais – “fixados 

no percentual de 6% ao ano nas condenações impostas à Fazenda 

Pública para pagamento de verbas remuneratórias a servidores e 

empregados públicos, quando a ação for proposta após o início da 

vigência da Medida Provisória 2.180-35/2001, que acrescentou o art. 1º-F 

à Lei 9.494/97” - estes devidos a partir da citação, até a data do efetivo 

pagamento. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Novel Código de Processo Civil. 

Processo isento de custas e despesas processuais. Condeno o requerido 

ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 3º, do CPC. 

Após, à Superior Instancia para o reexame necessário da sentença. 

Transitada em julgado, à parte autora para, no prazo legal, executar a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106737/2/2020 Página 233 de 290



sentença. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. P. R. I. VÁRZEA 

GRANDE, 4 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007453-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA DE SOUZA VALENTIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007453-16.2018.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA CRISTINA DE SOUZA 

VALENTIM REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos, MARIA CRISTINA DE SOUZA VALENTIN, devidamente qualificada 

nos autos, propôs a presente “Ação de Aposentadoria por Invalidez ou 

Auxílio-doença” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, também qualificado, objetivando a concessão do benefício 

previdenciário. A petição inicial veio instruída com documentos. Despacho 

inicial determinando a realização de perícia médica – ID 14967526. 

Apresentação do laudo pericial – ID 23985446. Instadas a manifestarem 

acerca do laudo pericial, a parte requerente manifestou-se pela 

procedência da ação (ID 24858538). O Instituto Requerido apresentou 

contestação (ID 24267715). É, em síntese, o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Sem preliminares ou prejudiciais, passo ao exame do mérito, 

adiantando que o pedido é procedente. A condição de segurada e o 

cumprimento do período de carência é incontroverso no processo. Nesse 

passo, a fim de esclarecer a divergência entre a conclusão da perícia 

médica realizada pelo INSS, que considerou a parte requerente apta às 

suas funções laborativas e as alegações desta quanto à sua 

incapacidade, foi ordenado a realização de perícia judicial. Resultando no 

laudo pericial, que foi conclusivo no sentido de atestar a incapacidade 

laboral, total e permanente da Requerente. Posto isso, a concessão dos 

benefícios de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez está 

condicionada à verificação concomitante dos fatos determinantes exigidos 

pelo art. 25, I c/c os arts. 42 e 59, da Lei n° 8.213/91, quais sejam: 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, 

na hipótese da aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o labor, 

aliado ao cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) 

contribuições mensais. Em que pese o requisito referente à comprovação 

da incapacidade laboral, restou aclarado na conclusão médica da perícia 

judicial realizada que a parte autora encontra-se incapaz para o labor total 

e permanente, em decorrência de seu quadro clínico. Nesse sentido, 

destaca-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. INCAPACIDADE PARCIAL. 

DEFERIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONDIÇÕES 

PESSOAIS DA SEGURADA. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. 

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE DIREITO. PREQUESTIONAMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Uma das funções a que se destinam os embargos de 

declaração é resolver omissão porventura existente no julgado, a teor do 

art. 535, inc. II, do Código de Processo Civil. 2. O Acórdão foi omisso 

quanto à possibilidade de concessão de aposentadoria por invalidez 

quando atestada incapacidade parcial. 3. Averiguada a incapacidade 

parcial e permanente, mas que impede a realização de atividades com 

esforços físicos e tendo em vista a difícil reabilitação da segurada para 

outra atividade em razão de suas condições pessoais (idade avançada), 

mostra-se devida a aposentadoria por invalidez, com observância do 

princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 4. Ainda que para 

fins de prequestionamento, os embargos de declaração somente são 

cabíveis quando houver omissão, obscuridade e/ou contradição na 

decisão embargada (STJ, EAGRAR 3204/DF, Rel. Ministro Castro Meira, 1ª 

Seção - unânime. DJU 5/6/2006, p. 230; STJ, EDcl no AgRg no REsp n.º 

651.076/RS, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma - unânime. DJU 20/3.06.). 5. 

Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo do mérito, para 

esclarecer a omissão nos termos dos itens 2 e 3. (TRF1ª Região, EDAC 

0060248-97.2009.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ 

ROCHA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.848 de 28/01/2015). 

Respeitante ao outro requisito mencionado acima, qual seja, ao 

cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) contribuições 

mensais, a jurisprudência do STJ perfilhou entendimento que “não ocorre a 

perda da qualidade de segurado, quando a falta de recolhimento da 

contribuição previdenciária por mais de doze meses consecutivos, 

decorre de incapacidade para o trabalho” (REsp nº 310.264/SP, Rel. Min. 

Fernando Gonçalves, 6ª Turma, DJ 18.2.2002, pág. 530). Como se vê, a 

parte autora preenche os requisitos para obtenção do benefício pleiteado, 

uma vez que comprovou sua qualidade de segurado, a carência do 

benefício e, sobretudo, a sua permanente inaptidão para realizar suas 

atividades habituais, assim como outras que lhe garantam a sobrevivência, 

sem possibilidade de melhora ou habilitação, hábil a lhe garantir a 

aposentadoria por invalidez. Em relação ao termo inicial, filio-me ao 

entendimento no sentido de que, evidenciado que a incapacidade laboral já 

estava presente quando do requerimento administrativo, mostra-se correto 

o estabelecimento do termo inicial do benefício da data do indeferimento 

administrativo (06/10/2017). Diante do exposto, com fulcro no art. 25, c/c 

art. 42 e 59, todos da Lei nº 8.213/91, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial, para condenar o réu a conceder o benefício 

aposentadoria por invalidez a Sra. MARIA CRISTINA DE SOUZA VALENTIN 

que terá início a partir do indeferimento administrativo, qual seja, 

06/10/2017, por restar configurada a sua inaptidão definitiva para o 

exercício de função laborativa habitual; ao pagamento, em parcela única, 

das prestações previdenciárias vencidas. DEFIRO A TUTELA 

ANTECIPADA para a concessão imediata da aposentadoria por invalidez 

em favor da parte autora, com fundamento dos artigos 300 e 303, do CPC. 

Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora desde a 

citação e a correção monetária a partir do vencimento de cada obrigação. 

A correção monetária incidirá com base nos índices do Manual de Cálculos 

da Justiça Federal, até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, a partir de 

quando se aplicará o IPCA-E. Bem como, os juros da mora serão de 0,5% 

ao mês, com base na redação dada pela Lei nº 11.960/09. Deixo de 

condenar a parte requerida ao pagamento das custas porque isenta. 

Porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios que será 

oportunamente fixado na fase de liquidação, por se tratar de sentença 

ilíquida, nos termos do disposto no artigo 85, § 4º, II, do CPC. Deixo de 

recorrer, de ofício, da remessa necessária em virtude de o direito aqui 

buscado não ultrapassar 1.000 (um mil) salários mínimos, posto que se 

trata de Autarquia Federal. (art. 496, § 3º, I do CPC). Em obediência aos 

termos do Provimento nº 20/2008-CGJ, consto as seguintes anotações: 1. 

Nome da Parte Beneficiária: MARIA CRISTINA DE SOUZA VALENTIN, 

portadora do CPF nº 696.134.941-20. Filiação: Leonora Regarda de Souza 

Valentin; 3. Benefício Concedido: Aposentadoria por invalidez; 4. Data 

inicial do Benefício: 06/10/2017 (Data do indeferimento administrativo); 5. 

Renda mensal inicial: valor integral; 6. Prazo para a autarquia cumprir a 

sentença: 30 dias da intimação da tutela antecipatória. Transitada em 

julgado a decisão à parte autora para executar a sentença. P. R. I. 

VÁRZEA GRANDE, 30 de janeiro de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003590-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE LEMES DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Instituto Nacional de Previdência Social - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003590-81.2020.8.11.0002. REQUERENTE: RUTE LEMES DE CASTRO 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS 

Vistos, Defiro o pedido de Justiça Gratuita, nos termos dos artigos 98 e 99 

do Código de Processo Civil. Almeja o requerente a concessão de tutela 

de urgência a fim de receber benefício assistencial. Pois bem, a tutela será 

de urgência quando, nos termos do artigo 300 do Código de Processo 

Civil, “houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Assim, a tutela 

de urgência reclama a observância do requerimento da parte, dos 

elementos de convicção que evidenciem a probabilidade do direito e do 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Contudo, o 

presente caso exige maiores dilações probatórias, tendo em vista que a 

referida concessão necessita da realização e especificação de outras 

provas e análises, ou seja, neste momento, não há como formular juízo de 

forte probabilidade sobre a pretensão da requerente, sendo necessário 
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ultrapassar a fase instrutória. Isso posto, indefiro, por ora, a tutela 

antecipada requerida, ressalvada nova apreciação caso alterado tal 

panorama probatório. A formação do convencimento do juízo depende da 

produção de prova técnica, motivo pelo qual determino, desde já, a 

realização de perícia médica, nomeando perito do Juízo Dr. João Leopoldo 

Baçan, CRM 5753-MT, endereço: Rua Joaquim Murtinho, 540, Galeria 

Colonial. Sala 4, Centro, Cuiabá-MT, médico que deverá responder aos 

quesitos formulados por este juízo, além dos apresentados pelas partes. 

Caso o perito não se considere tecnicamente apto à avaliação de alguma 

das enfermidades comprovadas, deve comunicar tal fato a este juízo, com 

a máxima brevidade, para as providências necessárias. Fixo, desde logo, 

os honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos da 

Tabela V da Resolução nº 305, de 07 de outubro de 2014, do E. Conselho 

da Justiça Federal e do Despacho Nº RJ-OFI2014/06277, de 20/05/2014, 

da Corregedoria-Regional da Justiça Federal da 2ª Região. O prazo para a 

elaboração do laudo médico pelo perito nomeado será de 30 (trinta) dias, 

contados da realização da perícia técnica. Marcada data, horário e local 

da realização da perícia, intimem-se as partes. A parte Autora deverá 

comparecer ao exame pericial, no dia, horário e local a ser indicado com 

todos os documentos e exames médicos de que disponha, sob pena de 

extinção do processo, salvo se houver fato relevante que justifique a 

ausência, que deverá ser comunicado nos autos no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis contados da data designada para o exame. COM A 

APRESENTAÇÃO DO LAUDO, cite-se a parte ré, para, querendo, 

responder a presente ação no prazo de TRINTA DIAS (art. 335 c/c 183 do 

CPC), devendo na oportunidade, apresentar proposta de conciliação, se 

for o caso. Apresentada a qualquer tempo proposta de acordo, 

manifeste-se a parte Autora, no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao seu 

teor. Aceito o acordo, venham conclusos para sentença homologatória. Na 

ausência de proposta, com a apresentação oportuna e tempestiva de 

contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 

350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica e 

manifestação quanto ao laudo pericial. Sem prejuízo, se a incapacidade for 

para os atos da vida civil, dê-se vista ao Ministério Público. Nada sendo 

requerido, expeça-se, via Sistema AJG, solicitação para pagamento dos 

honorários periciais. Tudo cumprido e não havendo possibilidade de 

acordo, venham-me conclusos para sentença. Outrossim, objetivando dar 

maior celeridade ao feito, e tendo em vista a dificuldade encontrada nos 

processos para a realização do estudo social, determino, desde já, a 

INTIMAÇÃO DA ASSISTENTE SOCIAL para marcar data para a realização 

do estudo sócio-econômico, num prazo mínimo de 30 (trinta) dias. Após a 

resposta da Assistente Social, intimem-se, imediatamente, as partes para 

indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos (inerente ao 

estudo-sócio econômico) no prazo legal (art. 465, § 1º, II e III do CPC). 

Decorrido o prazo, com ou sem indicação de assistente técnico, 

certifique-se e intimem-se a Assistente Social para apresentar o laudo em 

cartório, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data 

agendada para a elaboração do estudo psicossocial, respondendo aos 

quesitos formulados pelas partes. Para fiel cumprimento desta decisão, 

faculto à Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do CPC. 

Às providências. VÁRZEA GRANDE, 5 de fevereiro de 2020. Alexandre 

Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003448-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DA CRUZ SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA DIAS CARDOSO OAB - MT21850-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003448-14.2019.8.11.0002. AUTOR(A): FRANCISCA DA CRUZ SOUZA 

REU: GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO Vistos. Nomeio como 

perito judicial, o DR. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN – PERITO INSS, ENDEREÇO: 

Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Ed. Work Tower, 9º andar, Sala: 908, 

Centro, CEP: 78020973, Cuiabá-MT, que servirá independente de 

compromisso, com finalidade de certificar eventual incapacidade laborativa 

da parte autora. Considerando ser a Requerente beneficiária da 

Assistência Judiciária Gratuita, os honorários periciais correrão à conta do 

Estado de Mato Grosso. Considerando, ainda, a complexidade dos 

trabalhos realizados, o zelo profissional e, em virtude do pequeno valor 

que é atribuído pelos serviços, que tais profissionais prestam nos feitos, 

e, com o único intuito de dar prosseguimento ao feito para que seja dada 

oportunidade de uma contraprova, arbitro os honorários do Perito Judicial 

no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Os procedimentos em 

direção ao pagamento se darão após o término do prazo para que as 

partes se manifestem sobre o laudo, ou, havendo solicitação de 

esclarecimentos por escrito ou em audiência, depois de prestados. Com 

fundamento no artigo 474 do NCPC, intime-se o Perito Judicial retro 

nomeado, para indicar data e local da realização da perícia, sendo que a 

data deverá ser após trinta dias, para que haja tempo de intimação das 

partes. Após a resposta do perito, intimem-se, imediatamente, as partes da 

data agendada. Intime-se, ainda, o Perito para apresentar o laudo em 

cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data agendada 

para a perícia, respondendo aos quesitos formulados. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 10 (dez) dias, 

após intimadas as partes da apresentação do laudo (art. 477, Pár.único/ 

CPC). Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de designar 

eventual audiência de instrução e julgamento. Expeça-se o necessário. Int. 

VÁRZEA GRANDE, 6 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003162-02.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. N. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCIMAURA NUNES DE SOUZA OAB - 006.917.011-80 (REPRESENTANTE)

Itamar Lima da Silva OAB - MT14828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003162-02.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: JOCIMAURA NUNES DE 

SOUZA REQUERENTE: A. N. D. A. REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, Defiro o 

pedido de Justiça Gratuita, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de 

Processo Civil. Almeja o requerente a concessão de tutela de urgência a 

fim de receber o benefício de pensão por morte em face da MTPREV. Pois 

bem, a tutela será de urgência quando, nos termos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil, “houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Assim, a tutela de urgência reclama a observância do 

requerimento da parte, dos elementos de convicção que evidenciem a 

probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Contudo, o presente caso exige maiores dilações probatórias, 

tendo em vista que a referida concessão necessita da realização e 

especificação de outras provas e análises, ou seja, neste momento, não 

há como formular juízo de forte probabilidade sobre a pretensão da 

requerente, sendo necessário ultrapassar a fase instrutória. Diante do 

exposto e por não vislumbrar os requisitos impostos pelo artigo 300 do 

Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 

Outrossim, CITE-SE o requerido para responder a ação, no prazo legal. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 3 de fevereiro 

de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001849-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT19716-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1001849-40.2019.8.11.0002. AUTOR(A): RITA DE CASSIA DOS SANTOS 

REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Intime-se o patrono da parte 

requerente para adequar o valor da causa, levando em consideração os 

pedidos formulados na petição inicial, no prazo legal. Anoto, por oportuno, 

que tal determinação para atribuição de valor à causa em quantia que 

indique, ainda que por estimativa, o proveito econômico a ser pretendido é 
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atitude necessária a ser tomada, tendo em vista que tal procedimento gera 

inúmeros reflexos durante a regular tramitação do feito. A título 

exemplificativo, rememora-se que há efeitos práticos da matéria em pontos 

importantes como: a determinação de competência do juízo, em 

decorrência dos efeitos do julgamento IRDR nº 85.560/2016, que versem 

sobre a tramitação dos feitos no Juizado Especial da Fazenda Pública em 

que o valor da causa não ultrapasse a sessenta salários mínimos, 

independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção 

de prova pericial. Ao caso posto em análise, todavia, não se verifica 

nenhuma hipótese tendente a excepcionar a regra geral do artigo 291 do 

CPC, tendo em vista que o escopo de feito é perfeitamente quantificável, 

ainda que de modo estimativo, por simples contas aritméticas, mesmo que 

em valor provisório. E ainda, levando em consideração que há 

requerimento de pagamento de verbas retroativas supostamente devidas 

e reflexos futuros por tempo indeterminado. Portanto, diante da motivação 

mencionada, passado o prazo estabelecido, com ou sem manifestação, 

dê-se ciência à Fazenda Pública, oportunizada manifestação. Após, 

volvam os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 4 

de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007579-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE CARDOSA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007579-32.2019.8.11.0002. AUTOR(A): IRENE CARDOSA DE CAMPOS 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Tendo em vista que 

a Requerente pugnou pela desistência do feito e o Município/Requerido 

concordou, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

com fundamento no art. 485, VIII do NCPC. Deixo de condenar o Ente 

Público Requerido nas custas e despesas processuais por ser isento, nos 

termos do art. 3º, I, Lei Estadual 7.603/2001 e, deixo de condená-lo em 

honorários advocatícios, por se tratar de ação sob assistência da 

Defensoria Pública, Órgão integrante do próprio Estado/MT (Súmula 421 do 

STJ). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

de estilo. P.R.I. VÁRZEA GRANDE, 5 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002407-75.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARROS E FERREIRA FILHO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANIE KAREN DA SILVA OAB - MT27635/O (ADVOGADO(A))

ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA OAB - MT22661-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002407-75.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: BARROS E FERREIRA FILHO 

LTDA - ME EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, BARROS E 

FERREIRA FILHO-ME, pessoa jurídica de direito privado devidamente 

qualificada nos autos, propôs a presente “ação declaratória de 

inexistência de débito c/c com pedido de tutela de urgência” em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de público também 

qualificada. Aduz da petição inicial que a parte requerente fora notificada 

pelo fisco estadual para efetuar o pagamento da Taxa de Segurança 

Contra Incidência – TACIN, no valor de R$ 54.120,32. Posto isso, a parte 

requerente ajuizou a presente ação, objetivando em sede de tutela de 

urgência a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, devendo o 

requerido se abster de realizar qualquer ato de cobrança ou conscrição. 

A petição inicial veio instruída com documentos. É o breve relatório. 

DECIDO. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 

98 e 99 do CPC. A tutela será de urgência quando, nos termos do artigo 

300 do Código de Processo Civil, “houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Assim, a tutela de urgência reclama a observância do 

requerimento da parte, dos elementos de convicção que evidenciem a 

probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Conforme verifico do presente caso, pugna a parte requerente 

que seja declarada a inexistência o débito da TACIN e a suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 151, V, do CTN, 

devendo requerido se abster de realizar qualquer ato de cobrança ou 

conscrição. A parte sustenta a inconstitucionalidade da Taxa de 

Segurança Contra Incêndio – TACIN, por ter sido instituída em desacordo 

com os preceitos estabelecidos no II do artigo 145 da Carta Magna. 

Todavia, no presente caso, a cobrança da TACIN (taxa de segurança 

contra incêndio), foi instituída pela Lei Estadual n. 4.547/82, e 

regulamentada pelo Decreto Estadual n. 2063/2009, que teve a 

constitucionalidade reconhecida pelo Tribunal Pleno deste Sodalício, nesse 

sentido os seguintes julgados: ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDE – 

TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) POR MEIO DO 

DECRETO 2063/2009 - TAXA ESSENCIAL, ESPECÍFICA E DIVISÍVEL – 

AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM BASE DE CÁLCULO DE OUTRO IMPOSTO – 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E 

INFRACONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ARTIGO 145, II, 

DA CF/88, BEM COMO DO ARTIGO 77 DO CTN - INCONSTITUCIONALIDADE 

NÃO DECLARADA - IMPROCEDÊNCIA DA ARGUIÇÃO. É constitucional a 

cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio, instituída por meio de 

Decreto, uma vez que ela possui caráter essencial (prevenção de 

incêndios) e se constitui em contraprestação ao serviço específico e 

divisível, não havendo que se falar em afronta ao disposto no artigo 145, II, 

da Constituição Federal/88, bem como ao artigo 77 do Código Tributário 

Nacional. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal 

Federal. (ArgInc 90777/2014, Des. Sebastião Barbosa Farias, Tribunal 

Pleno, julgado em 23/07/2015, publicado no DJE 29/07/2015). DIREITO 

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – ACÓRDÃO – REAPRECIAÇÃO 

– JUÍZO DE RETRATAÇÃO – COBRANÇA DA TACIN (TAXA DE 

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO) – CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

PÚBLICO INSTITUÍDA PELO ENTE ESTATAL – LEGALIDADE RECONHECIDA 

– DECISÃO NÃO RETRATADA. No caso concreto, a cobrança da taxa de 

segurança contra incêndio foi instituída por lei estadual, regulamentada por 

decreto, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Tribunal Pleno deste 

Sodalício. (N.U 0026624-97.2011.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/05/2018, 

Publicado no DJE 05/06/2018). Nesse quadrante, trata-se aqui de 

contraprestação ao serviço específico e divisível, não havendo que se 

falar em afronta ao disposto no artigo 145, II, da Constituição Federal. De 

modo que, não resultou comprovada a probabilidade do direito do direito 

alegado. Assim, diante do exposto e por não vislumbrar os requisitos 

impostos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido 

de tutela de urgência. Outrossim, CITE-SE o requerido para responder a 

ação, no prazo legal. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA 

GRANDE, 31 de janeiro de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002252-72.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FIDELES DE ANDRADE & ANDRADE LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS OAB - MT14146-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002252-72.2020.8.11.0002. AUTOR(A): FIDELES DE ANDRADE & 

ANDRADE LTDA - ME REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, FIDELES 

DE ANDRADE & ANDRADE LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado 

devidamente qualificada nos autos, propôs a presente “ação anulatória de 

crédito tributário com pedido de tutela provisória de urgência antecipada” 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de público 

também qualificada. Aduz da petição inicial que a parte requerente fora 

notificada pelo fisco estadual para efetuar o pagamento da Taxa de 

Segurança Contra Incidência – TACIN, no valor de 6.650,43, referente ao 

exercício 2012 à 2014. Afirma que o pretenso crédito está fulminado pela 

prescrição, dado o lapso temporal entre o fato gerador e a constituição 

definitiva do crédito. Assevera, ainda, a inconstitucionalidade do TACIN, 

por não poder ser considerada uma taxa. Posto isso, a parte requerente 
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ajuizou a presente ação, objetivando em sede de tutela de urgência a 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sem qualquer caução. A 

petição inicial veio instruída com documentos. É o breve relatório. DECIDO. 

A tutela será de urgência quando, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, “houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Ou 

seja, reclama a observância do requerimento da parte, dos elementos de 

convicção que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Conforme verifico do presente 

caso, pugna a parte requerente que seja declarada a inexistência o débito 

da TACIN e a suspenção a exigibilidade do crédito tributário nos termos do 

artigo 151, V, do CTN. A parte sustenta a inconstitucionalidade da Taxa de 

Segurança Contra Incêndio – TACIN, por ter sido instituída em desacordo 

com os preceitos estabelecidos no II do artigo 145 da Carta Magna. 

Todavia, no presente caso, a cobrança da TACIN (taxa de segurança 

contra incêndio), foi instituída pela Lei Estadual n. 4.547/82, e 

regulamentada pelo Decreto Estadual n. 2063/2009, que teve a 

constitucionalidade reconhecida pelo Tribunal Pleno deste Sodalício, nesse 

sentido os seguintes julgados: ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDE – 

TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) POR MEIO DO 

DECRETO 2063/2009 - TAXA ESSENCIAL, ESPECÍFICA E DIVISÍVEL – 

AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM BASE DE CÁLCULO DE OUTRO IMPOSTO – 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E 

INFRACONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ARTIGO 145, II, 

DA CF/88, BEM COMO DO ARTIGO 77 DO CTN - INCONSTITUCIONALIDADE 

NÃO DECLARADA - IMPROCEDÊNCIA DA ARGUIÇÃO. É constitucional a 

cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio, instituída por meio de 

Decreto, uma vez que ela possui caráter essencial (prevenção de 

incêndios) e se constitui em contraprestação ao serviço específico e 

divisível, não havendo que se falar em afronta ao disposto no artigo 145, II, 

da Constituição Federal/88, bem como ao artigo 77 do Código Tributário 

Nacional. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal 

Federal. (ArgInc 90777/2014, Des. Sebastião Barbosa Farias, Tribunal 

Pleno, julgado em 23/07/2015, publicado no DJE 29/07/2015). DIREITO 

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – ACÓRDÃO – REAPRECIAÇÃO 

– JUÍZO DE RETRATAÇÃO – COBRANÇA DA TACIN (TAXA DE 

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO) – CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

PÚBLICO INSTITUÍDA PELO ENTE ESTATAL – LEGALIDADE RECONHECIDA 

– DECISÃO NÃO RETRATADA. No caso concreto, a cobrança da taxa de 

segurança contra incêndio foi instituída por lei estadual, regulamentada por 

decreto, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Tribunal Pleno deste 

Sodalício. (N.U 0026624-97.2011.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/05/2018, 

Publicado no DJE 05/06/2018). Nesse quadrante, trata-se aqui de 

contraprestação ao serviço específico e divisível, não havendo que se 

falar em afronta ao disposto no artigo 145, II, da Constituição Federal. De 

modo que, não resultou comprovada a probabilidade do direito do direito 

alegado. Acerca do tema prescrição defendido pela parte autora, o art. 

174 do CTN estabelece que a ação para cobrança do crédito tributário 

prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Contudo, após a notificação se o devedor não pagar e não recorrer da 

cobrança, o Fisco deverá aguardar o prazo de 30 dias (art. 160 CTN), e 

então, escoando esse prazo e o devedor não pagar, o prazo prescricional 

conta a partir do 31º dia após a notificação do devedor. Logo, o prazo 

prescricional começa a correr da lavratura do AIIM, e nos caso da CDA 

objeto desta ação, o aviso de cobrança se deu em 10/08/2017. Não há 

que se falar em prescrição. Assim, diante do exposto e por não vislumbrar 

os requisitos impostos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Outrossim, CITE-SE o requerido 

para responder a ação, no prazo legal. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 31 de janeiro de 2020. Alexandre Elias 

Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018239-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA OAB - MT22603/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

JULIETA DE ALMEIDA SPARAPAN OAB - 358.362.371-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1018239-85.2019.8.11.0002. REPRESENTANTE: JULIETA DE ALMEIDA 

SPARAPAN REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, Defiro o pedido de Justiça Gratuita, nos 

termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. Almeja o 

requerente a concessão de tutela de urgência a fim de receber o benefício 

previdenciário de pensão por morte. Pois bem, a tutela será de urgência 

quando, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, “houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. Assim, a tutela de urgência reclama 

a observância do requerimento da parte, dos elementos de convicção que 

evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Contudo, o presente caso exige maiores 

dilações probatórias, tendo em vista que a referida concessão necessita 

da realização e especificação de outras provas e análises, ou seja, neste 

momento, não há como formular juízo de forte probabilidade sobre a 

pretensão da requerente, sendo necessário ultrapassar a fase instrutória. 

Diante do exposto e por não vislumbrar os requisitos impostos pelo artigo 

300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 

Outrossim, CITE-SE o requerido para responder a ação, no prazo legal. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 30 de janeiro de 

2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002221-52.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT214450-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1002221-52.2020.8.11.0002. AUTOR: 3E TERRAPLANAGEM E 

CONSTRUCOES EIRELI REU: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO 

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE Vistos, Verifico que não houve o 

recolhimento das custas judiciais, de modo que determino a intimação da 

parte autora para realizar o recolhimento das custas, juntando o 

comprovante nos autos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA 

GRANDE, 31 de janeiro de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 448288 Nr: 11055-03.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. J. TONIAZZO & CIA LTDA, MAX ARIEL 

TONIAZZO, ELIZANDRO JONIOR TONIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA ADRIANA ALVES 

VIRGOLINO - OAB:7.180/MT

 Vistos...

O RENAJUD ("Sistema de Restrição Judicial de Veículos") é ferramenta 

que permite a comunicação eletrônica entre o Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, possibilitando consultas 

e o envio, em tempo real, de ordens judiciais eletrônicas de restrição de 

veículos automotores na base de dados do Registro Nacional de Veículos 

Automotores -RENAVAM.

Sendo assim, DEFIRO o pedido retro a fim de que seja viabilizada a 

procura de veículos em nome do(s) executado(s) por meio do RENAJUD.

Em nada sendo encontrado, determino o arquivamento dos autos, 

dando-se baixa apenas no relatório.

 Expeça-se o necessário.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 308882 Nr: 4869-66.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA BEATRICE AMORIM & CIA LTDA-ME, 

ALESSANDRA BALDIN, CARLA BEATRICE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA ALVES ALMEIDA - 

OAB:16785/0

 Vistos,

 Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública Estadual, 

perseguindo o recebimento do valor grafado na Certidão de Inscrição de 

Dívida Ativa (fls. 06/08).

A parte exequente pugnou pela EXTINÇÃO DO FEITO, nos moldes do art. 

924, II do CPC, com resolução do mérito, informando o pagamento, 

requerendo o levantamento da penhora, mas descontado o montante 

atribuído a título de honorários advocatícios FUNJUS (fl.46/47).

Os executados (fl.41/43), comprovaram a quitação do débito inclusive os 

honorários advocatícios funjus, reiteraram a informação de pagamento às 

fls. 49/50.

 É a síntese.

 Fundamento e Decido.

Restou demonstrado que a liquidação do débito ocorreu durante o curso 

do processo de execução, impondo-se desta forma a extinção do 

presente feito em razão da parte devedora satisfazer a obrigação.

 Por tais razões e, com sustentáculo nos artigos 924, inciso II, c/c 487, 

inciso I, ambos do Código de Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTO 

o presente feito, com julgamento de mérito.

Proceda-se ao levantamento das penhoras existentes, com a expedição 

de alvará.

 Sem condenação em honorários advocatícios por estarem pagos. Porém, 

as custas serão suportadas pelo executado.

Com o trânsito em julgado e observado as formalidades de estilo, 

arquivem-se.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 490091 Nr: 8076-34.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CHAVES ABDALLA - 

OAB:17571-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Itaú Unibanco S/A em 

face da decisão de fls. 490091, que julgou improcedente os embargos à 

execução.

 Alega, em síntese, a Embargante que ocorreu omissão na sentença 

proferida, pois deixou de observar e analisar os documentos que 

instruíram o presente feito.

 Os embargos foram opostos tempestivamente.

O Município de Várzea Grande apresentou as contrarrazões, pugnando 

pela improcedência do recurso.

 É o necessário.

DECIDO.

Pois bem. O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre 

ponto controvertido, contraditório ou omisso, porventura existente na 

decisão em sentido amplo, conforme artigo 1.022 do CPC e seus incisos.

É importante ressaltar que esse recurso não tem como fim primeiro 

produzir a modificação da decisão proferida, mas somente corrigi-la para 

afastar eventuais vícios, garantindo a efetiva prestação jurisdicional, que 

exige do magistrado manifestações claras, precisas e completas.

Assim, deve ficar claro que, para que os embargos de declaração tenham 

cabimento, e possam até produzir o efeito modificativo, é necessário a 

presença de um dos vícios enunciados no artigo 1.022 do diploma 

processual.

 A propósito observamos o seguinte julgado do TJ/MT:

“PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1003105-32.2018.8.11.0041 EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA 

EMBARGADO: CORUJO & CIA LTDA, MANUEL RODRIGUEZ CORUJO, 

EDNA GONCALVES RODRIGUEZ, JESUS RODRIGUEZ CORUJO, MARLENE 

ANTONIA DA SILVA CORUJO DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO 

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – 

EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO 

ART. 1.022 DO CPC– INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO 

JULGAMENTO – INVIABILIDADE –RECURSO NÃO PROVIDO. Nega-se 

provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício arguido 

mas sim o propósito de rediscutir o mérito. É inadmissível nesta via a 

pretensão da parte de alterar o resultado do julgamento sem que tenha 

ocorrido alguma das situações previstas no artigo 1.022 do CPC. (N.U 

1003105-32.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).”

 Ocorre que, verifica-se, entretanto, a inexistência dos citados vícios na 

decisão atacada, uma vez que, este juízo observou e analisou todos os 

documentos acostados aos autos. No que diz respeito à questão da cópia 

do processo administrativo, o único documento apresentado pelo 

Embargante é um protocolo junto à Prefeitura de Várzea Grande (fl. 21), 

sem, contudo, apresentar a negativa da Fazenda Pública em apresentar a 

copia integral do processo.

 Por entender que a CDA goza de certeza e liquidez a ser ilidida por prova 

a cargo do devedor, é que os embargos à execução foram julgados 

improcedentes.

 No mais, os declaratórios não se prestam a fins infringentes, já que é não 

é o meio próprio para alterar o que já foi decidido.

 Assim, conheço dos Embargos de Declaração porque tempestivos e, 

REJEITO-OS, em sua totalidade e mantenho a decisão atacada.

Além disso, determino que seja desentranhada a certidão de fl. 72, por ser 

incomum aos autos.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 543235 Nr: 11413-94.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO CALDAS PINTO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BANDEIRA DE TOLLA - 

OAB:077521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intimem-se as partes para, no prazo de 5 dias, especificarem as provas 

que ainda pretendem produzir, justificando-as.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280472 Nr: 24397-57.2011.811.0002

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA CRYS ROSA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:MT 9.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445952 Nr: 9921-38.2016.811.0002

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

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

 PARTE AUTORA: KEB, SIRLEI EZIDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar AS PARTES, para no prazo 

legal para manifestar-se sobre o laudo pericial retro juntado, (CPC, art. 

477, §1º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 400288 Nr: 11465-95.2015.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:9459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestarem-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal Regional Federal de 

Primeira Região, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 440115 Nr: 6863-27.2016.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO LUIZ DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON APARECIDO POZZA 

FÁVARO - OAB:10200-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274651 Nr: 17636-10.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MONTEIRO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado(a) CESAR LIMA DO NASCIMENTO, para restituir 

dos autos, no prazo de 3 (três) dias, tendo em vista que se encontram 

com excesso de prazo para devolução, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 263752 Nr: 2681-71.2011.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA CRISTINA DA SILVA - 

OAB:23.809-B/SC, CELSO ALMEIDA DA SILVA - OAB:23.796-A/ SC, 

KIM AUGUSTO ZANONI - OAB:36.370/SC, MAIKO ROBERTO MAIER - 

OAB:31.939/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os embargos tempestivamente foram opostos 

tempestivamente. Assim, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

embargada para, no prazo de 5(cinco) dias, apresentar suas 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 90294 Nr: 11355-48.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EIPIDIO DAROIT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELINE ZANCHET MIOTTO - 

OAB:5.754

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública Municipal, 

perseguindo o recebimento do valor Inscrito em Dívida Ativa.

 A parte Exequente pugnou pela extinção do processo com fundamento no 

art. 924, II do CPC (fl.126).

 É a síntese.

 Fundamento e Decido.

Restou demonstrado que a liquidação do débito ocorreu durante o curso 

do processo de execução, impondo-se desta forma a extinção do 

presente feito em razão da parte devedora satisfazer a obrigação.

Por tais razões e, com sustentáculo nos artigos 924, inciso II, c/c 487, 

inciso I, ambos do Código de Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTO 

o presente feito, com julgamento de mérito, visto que a parte executada 

nada mais deve à Fazenda Pública, inclusive os honorários advocatícios.

Proceda-se na retirada das restrições via sistema RENAJUD.

Custas processuais suportadas pelo executado.

Após o trânsito em julgado e observado as formalidades de estilo, 

arquivem-se.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 308279 Nr: 4238-25.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA, 

BRUNO ARTUR FOCKINK, ERICA MARIA REHN, HEDWIG MARIA FOCKINK, 

PETER ALFRED FOCKINK, FOCKINK INSTALAÇÃO ELETRICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

DETERMINO o bloqueio no valor correspondente à execução proposta, em 

conta bancária pertencente ao(s) respectivo(s) executado(s), suficiente 

para a quitação do débito atualizado.

 O bloqueio será realizado através do sistema online BACEN-JUD, e assim 

que efetivado, seja a importância imediatamente transferida para a conta 

única do TJMT, de modo que o respectivo valor esteja vinculado ao 

presente processo que originou o comando do bloqueio judicial.

Efetuado o bloqueio, com ou sem êxito, intimem-se as partes para requerer 

o que de direito.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 89921 Nr: 10983-02.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIODORO JACINTO RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Micheline Zanchet Miotto - 

OAB:5754

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS WENDER CURVO 

RONDON - OAB:15.913/MT

 Vistos,

 Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública Municipal, 
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perseguindo o recebimento do valor grafado na Certidão de Dívida Ativa, 

todavia, a exequente pugnou pela extinção do feito ante a quitação do 

débito.

 É a síntese.

 Fundamento e Decido.

Restou demonstrado que a liquidação do débito ocorreu durante o curso 

do processo de execução, impondo-se desta forma a extinção do 

presente feito em razão da parte devedora satisfazer a obrigação.

 Por tais razões e, com sustentáculo nos artigos 924, inciso II, c/c 487, 

inciso I, ambos do Código de Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTO 

o presente feito, com julgamento de mérito.

Sem condenação em honorários advocatícios por estarem pagos.

 Custas processuais à encargo do executado.

Com o trânsito em julgado e observado as formalidades de estilo, 

arquivem-se.

P. R. I.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 313077 Nr: 9208-68.2013.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DOS REIS GONÇALVES, VILLE DE 

FRANCE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aissa Karin Gehring - OAB:5741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VILLE DE FRANCE VEÍCULOS LTDA, 

CNPJ: 07539157000210 e atualmente em local incerto e não sabido 

SEBASTIÃO DOS REIS GONÇALVES, Cpf: 41991940106, Rg: 0479.934-8, 

Filiação: Maria de Lourdes Gonçalves e Sebastião de Queiroz Gonçalves, 

data de nascimento: 20/01/1967, brasileiro(a), natural de Patos de 

Minas-MG, casado(a), empresário, Telefone 65 9 9945 8485. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. intimar da sentença, os Executados que encontra-se em 

lugar incerto e não sabido.

Sentença: Diante do exposto, ratifico a liminar concedida e JULGO 

PROCEDENTE os pedidos, com a consequente reintegração do Estado de 

Mato Grosso na posse do imóvel descrito nos autos e demolição das 

benfeitorias apontadas.Determino o levantamento do valor depositado a 

título de avaliação das benfeitorias demolidas, a ser depositado na conta 

judicial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.Cumpridas as 

determinações acima, JULGO EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, em consonância com o art. 487, inciso I, do Novel Código de 

Processo Civil.Considerando a ausência de contestação, não são devidos 

honorários advocatícios. Deixo de condenar o Ente Público Requerido nas 

custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 3º, I, 

Lei Estadual 7.603/2001 e, deixo de condená-lo em honorários 

advocatícios, por se tratar de ação sob assistência da Defensoria Pública, 

Órgão integrante do próprio Estado/MT (Súmula 421 do STJ).Transitada em 

julgado, realizadas as comunicações de praxe e baixas de estilo, 

arquivem-se.P. R. I.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Miguelina Maria da 

Rosa, digitei.

Várzea Grande, 09 de janeiro de 2020

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 380144 Nr: 26819-97.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEVINO APARECIDO BISSOLI, ALDEVINO 

APARECIDO BISSOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilleverson Silva Quinteiro 

de Almeida - OAB:12.358, Juliana Ferreira Quinteiro de Almeida - 

OAB:18283, Junor Luis da Silva Cruz - OAB:18283

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte EXECUTADA, acerca 

da restrição de valores conforme Recibo de Protocolamento anexo nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 410983 Nr: 17184-58.2015.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:MT 7.712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 415686 Nr: 19697-96.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVALDO PEREIRA DA SILVA, NIPPON 

ROLAMENTOS LTDA, ADILSON NOGUEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORVALINO GLERIAN - 

OAB:MT 18.906, MÔNYKA FORTES - OAB:24111/O

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte EXECUTADA, acerca 

da restrição de valores conforme Recibo de Protocolamento anexo nos 

autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 427603 Nr: 26004-66.2015.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ROSA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) YURI MATHEUS 

ANDRADE DE ARRUDA, para devolução dos autos nº 

26004-66.2015.811.0002, Protocolo 427603, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 490592 Nr: 8357-87.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEHPPO COMPONENTE MECANICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AARON DAVID GEHRING - 

OAB:12.331/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte embargada para, 

querendo, contrarrazoar no prazo da lei, os embargos tempestivamente 

opostos, conforme art. 1.003, CPC/2015.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221510 Nr: 1729-63.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID SOARES BATISTA, SOARES BATISTA 

& CIA LTDA, MARTA DA COSTA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Maria de Sousa 

Mariano - OAB:29.555, Fabiane Albernaz de Souza - OAB:41674, 

Maria Lucilene J.Rabelo - OAB:37.781

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte EXECUTADA, acerca 

da restrição de valores conforme Recibo de Protocolamento anexo nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242006 Nr: 3201-65.2010.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NARCISO VIEIRA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, e tendo em vista novos documentos retro juntados, impulsiono estes 

autos a fim de intimar a parte REQUERENTE para, no prazo de 15 (quinze) 

dias manifestar, com fulcro no art. 437.§1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246703 Nr: 6766-37.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIEDES SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEULA DE FATIMA MIRANDA - 

OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos a fim intimar a parte Requerente para no 

prazo legal requerer o que de direito.

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 85906 Nr: 7831-43.2005.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL NASCIMENTO BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dra. Telen Aparecida da Costa - 

OAB:8069/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAQUE ROCHA NUNES - 

OAB:8.125 MT

 DESPACHO

I – Designo para dia 23/03/2020, às 14h10 min, a audiência de instrução e 

julgamento.

Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 592815 Nr: 879-18.2019.811.0112

 AÇÃO: Representação Criminal->Representação Criminal->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BENEDITO BOTELHO, DANIELE BARROS 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL COSTA ROCHA - 

OAB:25.880/O, RODRIGO GONCALVES DE MORAIS - OAB:26.606/O

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o patrono(s) 

do Querelante, na pessoa do Dr. RAFAEL COSTA ROCHA-Advogado, 

inscrito na OAB/MT 25.880/O, para que providencie o deposito da(s) 

DILIGÊNCIA(s) do Oficial de Justiça, no prazo 10(dez) dias, bem como, fica 

INTIMADO da audiência de conciliação, designada para o dia 26/03/2020, 

às 15:30 horas.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 459649 Nr: 16318-16.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINSTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAN DOUGLAS VIEIRA GONÇALVES, 

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES BRUNO, CARLOS EDUARDO DA 

SILVA, DENNIS FRANCISCO DA SILVA, CARLOS EDUARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANNILO MONTEIRO LIMA - 

OAB:18.363/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANNILO MONTEIRO LIMA - 

OAB:18.363/MT, JACKELINE M. MARTINS PACHECO - OAB:10.402, 

JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - OAB:MT 10.402, LAURO 

GONÇALO DA COSTA - OAB:15.304/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Carlos Eduardo da Silva Filiação: Eduardo da Silva e 

Matilde Pedrosa da Silva, data de nascimento: 19/04/1995, brasileiro(a), 

natural de Varzea grande-MT, solteiro(a), Endereço: Rua D, Quadra 101, 

Casa 25, Bairro: Jd Mundo Novo, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, ACIMA 

QUALIFICADO, PARA QUE, TOME CONHECIMENTO DA SENTENÇA 

ABAIXO TRANSCRITA, devendo manifestar SE DESEJA RECORRER DA 

SENTENÇA.

Resumo da inicial:O DENUNCIADO JUAN DOUGLAS VIEIRA GONÇALVES 

FOI INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 2ª, INCISOS I E II, POR TRÊS 

VEZES E NA FORMA DO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO 

MATERIAL COM O ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. OS DENUNCIADOS 

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES BRUNO E CARLOS EDUARDO DA 

SILVA (DUDU) E DENNIS FRANCISCO DA SILVA NO ART. 157, § 2º, 

INCISOS I E II, POR TRÊS VEZES E NA FORMA DO ART. 70 DO CÓDIGO 

PENAL, EM CONCURSO MATERIAL COM O ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. 

E O DENUNCIADO CARLOS EDUARDO DA SILVA (CARLINHOS) NO ART. 

157, § 2º, INCISOS I E II, POR TRÊS VEZES E NA FORMA DO ART. 70, C/C 

ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

Decisão/Despacho:Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE, apenas em parte, a denúncia para CONDENAR nas 

penas do art. 157, §2º, I e II do CP e art. 12 da Lei nº 12.826/2003 tudo c/c 

art. 70 do CP, JUAN DOUGLAS VIEIRA GONÇALVES (vulgo Gordinho), 

brasileiro, filho de Selma Vieira de Oliveira e Márcio Gonçalves, nascido 

aos 27/07/1997, natural de Várzea Grande/MT; nas penas do art. 157, 

§2º, I e II c/c art. 70, ambos do CP, CARLOS EDUARDO DA SILVA (vulgo 

Carlinhos), brasileiro, filho de Eduardo da Silva e Matilde Pedrosa da Silva, 

nascido aos 19/04/1995, natural de Várzea Grande/MT; e ABSOLVER, 

com fundamento no art. 386, VII, do CPP os réus LEONARDO RODRIGUES 

BRUNO (vulgo Tico), brasileiro, filho de Edileuza Rodrigues de Lima e Vitor 

Aparecido Bruno, nascidos aos 25/08/1995, natural de Várzea Grande/MT 

e CARLOS EDUARDO DA SILVA (vulgo Dudu), brasileiro, filho de Lenil 

Conceição de Campos e Manoel Justino da Silva, nascido aos 12/06/1990, 

natural de Várzea Grande/MT.

I - DAS PENAS DE JUAN DOUGLAS VIEIRA GONÇALVES:

a) Art.157, § 2º, I e II, do CP:

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que à época do 

crime o Réu era primário e tinha bons antecedentes.

Sobre a conduta social nada há nos autos que possa influenciar na 
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aplicação da pena.

Sobre a culpabilidade do Réu, observo que o fato, em si, não apresenta 

maiores particularidades, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo 

penal.

Consoante iterativa jurisprudência do STJ, “havendo mais de uma causa 

de aumento prevista no art. 157, § 2º, do Código Penal, é lícito ao 

Magistrado utilizar uma delas na primeira etapa de fixação da pena, 

valorando-a como circunstância judicial desfavorável” .

 Sobre as circunstâncias do crime percebo que o roubo foi praticado com 

o uso de arma de fogo para ameaçar as vítimas, o que diminui muito as 

chances de defesa destas, demonstrando a maior periculosidade do 

agente, pela covardia e facilidade que proporciona na execução.

O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática do delito.

 No que se refere às consequências do crime situam-se dentro 

normalidade para este tipo de conduta.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 

04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão (CP, art. 157, caput).

Considerando que o Réu era menor de 21 anos à época do fato e ainda 

que confessou a prática do crime, atenuo a pena em 06 meses, restando, 

assim, 04 (quatro) anos de reclusão.

Em face do que dispõe o § 2º, incisos II, do artigo 157, do CP, aumento a 

pena em 1/3 (um terço), perfazendo assim, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) 

meses de reclusão e, diante da ausência de quaisquer outras causas 

modificadoras, torno-a definitiva e estabeleço o regime semiaberto para 

início do cumprimento da pena.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da 

precária situação financeira declarada pelo Réu, entendo suficiente o 

valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário 

mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da 

execução (CP, art. 49, § 2º).

B) Art. 12, da Lei nº 12.826/2003:

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu era 

primário e de bons antecedentes à época dos fatos.

Sobre a personalidade do Réu nada há nos autos capaz de influenciar na 

aplicação da pena.

 Sobre sua conduta social não foram juntadas informações.

A culpabilidade se mostrou normal para o tipo penal em comento.

No que se refere às consequências do crime situam-se dentro 

normalidade.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 

01 (um) ano de detenção (art. 12, da Lei nº 10.826/03) e, diante da 

inexistência de qualquer outra causa modificadora, torno-a definitiva, 

fixando regime aberto para seu cumprimento.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da 

precária situação financeira do Réu, entendo suficiente o valor 

correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo 

vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da 

execução (CP, art. 49, § 2º).

Em face do disposto no Art. 70 do CP, considerando o número de vítimas, 

aumento em 1/4 (um quarto) a pena do roubo, fixada em 05 (cinco) anos e 

04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, resultando, pois, 06 

(seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa, a ser 

cumprida, inicialmente, em regime semiaberto, tornando-a final e definitiva 

(CP, art. 33, § 2º, b).

II – DA PENA DE CARLOS EDUARDO (Carlinhos):

 Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que à época do 

crime o Réu era primário e tinha bons antecedentes.

Sobre a conduta social nada há nos autos que possa influenciar na 

aplicação da pena.

Sobre a culpabilidade do Réu, observo que o fato, em si, não apresenta 

maiores particularidades, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo 

penal.

Consoante iterativa jurisprudência do STJ, “havendo mais de uma causa 

de aumento prevista no art. 157, § 2º, do Código Penal, é lícito ao 

Magistrado utilizar uma delas na primeira etapa de fixação da pena, 

valorando-a como circunstância judicial desfavorável” .

 Sobre as circunstâncias do crime percebo que o roubo foi praticado com 

o uso de arma de fogo para ameaçar as vítimas, o que diminui muito as 

chances de defesa destas, demonstrando a maior periculosidade do 

agente, pela covardia e facilidade que proporciona na execução.

O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática do delito.

 No que se refere às consequências do crime situam-se dentro 

normalidade para este tipo de conduta.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 

04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão (CP, art. 157, caput).

Considerando que o Réu confessou a prática do crime, atenuo a pena em 

06 meses, restando, assim, 04 (quatro) anos de reclusão.

Em face do que dispõe o § 2º, incisos II, do artigo 157, do CP, aumento a 

pena em 1/3 (um terço), perfazendo assim, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) 

meses de reclusão e, diante da ausência de quaisquer outras causas 

modificadoras, torno-a definitiva e estabeleço o regime semiaberto para 

início do cumprimento da pena.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da 

precária situação financeira declarada pelo Réu, entendo suficiente o 

valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário 

mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da 

execução (CP, art. 49, § 2º).

Em face do disposto no Art. 70 do CP, considerando o número de vítimas 

(04), aumento em 1/4 (um quarto) a pena fixada em 05 (cinco) anos e 04 

(quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, resultando, pois, 06 

(seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa, a ser 

cumprida, inicialmente, em regime semiaberto, tornando-a final e definitiva 

(CP, art. 33, § 2º, b).

Condeno o réu JUAN DOUGLAS ao pagamento de metade das custas 

processuais e deixo de condenar CARLOS EDUARDO (Carlinhos) ao 

pagamento da outra parte em razão de ser defendido pela Defensoria 

Pública, o que evidencia a sua hipossuficiência.

DECLARO o perdimento dos bens elencados nos itens 02 a 07 do ofício de 

fls. 94/95, que devem ser encaminhados para a Diretoria do Forum para a 

destinação adequada.

Proceda-se a devolução do aparelho celular LG, de cor preta a 

LEONARDO; Do celular de marca Samsung, de cor dourada ao réu Carlos 

Eduardo (DUDU); do RG, do RG do Exército e aparelho celular Samsung 

S3, branco, ao réu CARLOS EDUARDO (Carlinhos). Decorrido o prazo 

recursal e não havendo solicitação de devolução, devem os bens ser 

encaminhados para a Diretoria do Forum para a destinação adequada.

Considerando que as vítimas noticiaram que foram roubadas as suas 

joias, intimem-nas para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem se as 

correntes e a pulseira de cor dourada apreendidas nestes autos são de 

sua propriedade. Decorrido o prazo e não havendo manifestação, 

proceda-se a devolução ao réu CARLOS EDUARDO (Carlinhos), mediante 

documento que comprove propriedade. Não o fazendo o Réu no prazo 

recursal, também devem ser encaminhadas para a Diretoria do Forum para 

a destinação adequada.

O valor apreendido e depositado nestes autos (fl. 44 e fl. 25) deverá ser 

utilizado para o pagamento da multa (CPP, art. 336). Havendo saldo 

remanescente, deverá ser utilizado para o pagamento das custas 

processuais.

Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se à Justiça 

Eleitoral, para os fins do art. 15, II da CF, expeça-se a carta de guia.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea Grande, 03 de dezembro de 2019.

MARILZA APARECIDA VITÓRIO

 Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 394750 Nr: 8229-38.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORSON BARROS GIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO GUSTAVO MORAES 

PEREIRA - OAB:MT 14.615

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE, a denúncia para CONDENAR, nas 

penas do art. 155, § 4º, inciso II do Código Penal, ORSON BARROS GIRO, 

brasileiro, filho de Sônia Maria Barros Giro e José Orleu Giro, nascido aos 

24/04/1980, natural de Cuiabá/MT. Analisando as circunstâncias do art. 59 

do CP, verifico que o Réu é primário. A culpabilidade é evidente e é 

inegável a reprovabilidade de seu ato.Não há informações nos autos 

sobre a conduta social do Réu e nem da personalidade.Quanto ao motivo 

do crime, o Réu alegou que o praticou em um momento de fraqueza.As 
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circunstâncias são normais ao tipo.As consequências do crime são 

naturais e o comportamento da vítima em nada influenciou o crime.Por 

estes motivos, fixo a pena base em 2 (dois) anos de reclusão (CP, art. 

155, § 4º, II).Reconheço a atenuante da confissão espontânea, porém a 

reprimenda já está em seu mínimo legal (Súmula 231 do STJ).Assim, diante 

da ausência de quaisquer outras causas especiais de diminuição ou 

aumento da pena torno a pena definitiva nos moldes acima. Estabeleço o 

regime aberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, 

§ 2°, “c” do Código Penal.Atendendo ao critério de reprovação e 

prevenção do crime, entendo suficiente o valor correspondente a 10 (dez) 

dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, 

atualizado monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 

2º).Condeno o Réu ao pagamento das custas processuais.Nos termos do 

art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade, sem 

prejuízo da multa, por duas restritivas de direito, a ser individualizada e 

fiscalizada em sede de execução penal (CP, art. 44, § 2º).Após o trânsito 

em julgado desta decisão, comunique-se à Justiça Eleitoral, para os fins do 

art. 15, III da CF e expeça-se Carta de Guia.Calculem-se as penas de multa 

e intimem-se para pagamento.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Várzea Grande, 17 de outubro de 2019.MARILZA APARECIDA 

VITÓRIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 592106 Nr: 15970-90.2019.811.0002

 AÇÃO: Representação Criminal->Representação Criminal->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FLAVIO ALBERTO VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO EGON DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMINO AFONSO FERNANDES - 

OAB:3498-B/MT, GUSTAVO LISBOA FERNANDES - OAB:20.612/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

I – FLAVIO ALBERTO VARGAS ofereceu queixa-crime contra FLAVIO 

EGON DA FONSECA.

 II - Designo audiência para tentativa de reconciliação (CPP, art. 520), para 

o dia 26/03/2020, às 14:00 horas.

III – Intimem-se cientificando o Querelado de que o comparecimento é 

obrigatório; ao Querelante de que o não comparecimento importará em 

renúncia tácita (CPP, art. 57) e consignando-se ser desnecessária a 

participação de advogados.

IV - Notifique-se o d. representante do Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 592106 Nr: 15970-90.2019.811.0002

 AÇÃO: Representação Criminal->Representação Criminal->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FLAVIO ALBERTO VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO EGON DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMINO AFONSO FERNANDES - 

OAB:3498-B/MT, GUSTAVO LISBOA FERNANDES - OAB:20.612/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono estes 

autos para intimar a parte querelante, via DJE, para efetuar o pagamento 

da diligência, após, comprovar através de recibo original juntado aos 

autos, colimando o cumprimento do mandado

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 523450 Nr: 271-93.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE SILVA SALOMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA DA SILVA SALOMÃO 

FELIX COSTA - OAB:26.139 OAB//MT

 Pelo exposto, julgo improcedente a pretensão inicial para ABSOLVER o 

acusado ALEXANDRE SILVA SALOMÃO, suficientemente qualificado nos 

autos, da imputação que lhe é atribuída, nos termos do art. 386, VII, do 

CPP.Oficie-se a Autoridade Policial, autorizando a incineração da droga 

apreendida e destruição da balança de precisão apreendida. O termo 

comprobatório deverá vir aos autos. Restituam-se ao réu os objetos de 

uso pessoal e o celular, bem como os valores apreendidos (fls. 13), 

consignando-se, porém, no mandado de intimação que, se não houver a 

retirada dos objetos em 15 dias, presumir-se-á o desinteresse por falta de 

valor econômico, devendo, então, ser encaminhados à Autoridade Policial 

para doação a entidade filantrópica ou beneficente, ou ainda, destruição e 

os valores serão depositados à disposição do juízo de 

ausentes.Transitada em julgado procedam-se as respectivas baixas e 

anotações pertinentes.Publique-se. Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 554447 Nr: 17123-95.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DORILEO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:OAB/MT 15.304

 .Pelo exposto, DESCLASSIFICO o delito de tráfico de drogas imputado ao 

réu JAIR DORILEO NETO, suficientemente qualificado nos autos, para 

outro não inserido na competência deste juízo, possivelmente do artigo 28, 

caput da lei 11.343/06. Por conseguinte, nos termos do art. 383, § 2° do 

Código de Processo Penal, determino o encaminhamento do feito, após o 

trânsito em julgado desta, ao Juizado Especial Criminal desta Comarca, 

com as devidas baixas, antes.Vincule-se junto à conta única do TJMT o 

numerário apreendido nos autos ao referido juizado(fls. 48), para que 

a q u e l e  j u í z o  p r o c e d a  à  d e s t i n a ç ã o  q u e  e n t e n d e r 

oportuna.Publique-se.Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 589634 Nr: 14665-71.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO AIRES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo: 30

Intimando:Réu(s): Bruno Aires Ribeiro, Cpf: 70698351169, Rg: 6639408 

SSP MT Filiação: Ronaldo Ribeiro de Carvalho e Tatiane Aires da Silva, 

data de nascimento: 04/12/1998, brasileiro(a), natural de Anapolis-GO, 

solteiro(a), desempregado, Endereço: Rua Rio de Janeiro, N 506, Bairro: 

Jardim Paula ii, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 526752 Nr: 29241-17.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO RODRIGUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8.083-MT

 Aportou aos autos Resposta à Acusação de GERALDO RODRIGUES 

FERREIRA, o qual, por intermédio de seu Advogado, se reservou o direito 
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de provar a sua inocência no decorrer da instrução criminal (fl. 56/57).

Do que consta nos autos e da peça defensiva, não trouxe o acusado 

novos fatos ou provas capazes de modificar o convencimento quando do 

recebimento da denúncia.

 Destarte, em fase obrigatória de análise de absolvição sumária, não 

vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 397 do Código de 

Processo Penal e, assim, estando presente a materialidade e indícios de 

autoria, MANTENHO o recebimento da inicial.

INDEFIRO o pedido da Defesa que visa que este Juízo oficie-se ao 

DETRAN/MT para que forneça cópia integral do processo de transferência 

de propriedade de veículo, mormente porque não ficou demonstrado que 

houve negativa no atendimento do pleito por parte do órgão de trânsito.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 20/02/2020 às 

14h00.

INTIMEM-SE/REQUISITEM-SE o acusado, as testemunhas arroladas, o 

Advogado de Defesa e Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 526752 Nr: 29241-17.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO RODRIGUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8.083-MT

 INTIMAR ADVOGADO DO ACUSADO GERALDO RODRIGUES FERREIRA, 

Dr. FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - OAB/MT 8.083, PARA COMPARECER 

PERANTE ESTE JUÍZO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, 

DESIGNADA PARA O DIA 20.02.2020 ÀS 14H00

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 537552 Nr: 8619-03.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO FERREIRA COSTA, MATHEUS FELIX 

NASCIMENTO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO DOUGLAS LAURENTINO 

SOUZA - OAB:MT 21.167/O, JOAQUIM JOSE ABINADER GUEDES DA 

SILVA - OAB:DEFENSOR

 INTIMAR ADVOGADO DO ACUSADO MATHEUS FELIX NASCIMENTO 

GONÇALVES, Dr. JOÃO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - OAB/MT 

21.167-O, PARA COMPARECER PERANTE ESTE JUÍZO EM AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 20.02.2020 ÀS 

14H30

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 517815 Nr: 23240-39.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSRN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12.070

 Código: 517815

VISTOS ETC

Tendo em vista o pedido formulado pelo acusado MANOEL DE SOUZA 

RIBEIRO NETO (fls. 73) consistente de que seu interrogatório seja 

realizado neste Juizo, defiro o pedido e determino a expedição de oficio ao 

Juízo da 2ª. Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT para que proceda à 

devolução da carta precatória, independente de cumprimento.

Intimem-se, devendo o acusado comparecer ao ato processual designado 

para o dia 11 de fevereiro de 2020 às 14h00min, independente de 

intimação, conforme manifestação expressa no pedido de fls. 73.

 Cumpra-se.

 Várzea Grande, 04 de fevereiro de 2020.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 406739 Nr: 14991-70.2015.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNER LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMA MARTINS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 406739

VISTOS ETC

Trata-se de Medida Cautelar Inominada com pedido de liminar ajuizada por 

AGNER LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA SOARES em face de SELMA MARTINS 

OLIVEIRA, pelos motivos narrados na inicial.

Determinado a intimação pessoal do autor para se manifestar, quanto ao 

prosseguimento do feito (fls. 59), deixou transcorrer in albis o prazo (fls. 

61). Entretanto, foi expedido mandado de intimação para intimação pessoal 

do autor (fls.63), ocorre que pela certidão do Sr. oficial de justiça de fls. 

64, o autor mudou para Bolivia,sem deixar o seu novo endereço.

 É O RELATÓRIO

 DECIDO

Constato o transcurso de mais de 30 (trinta) dias sem impulso do feito, 

aferida a ausência da prática de qualquer ato processual pelo autor 

direcionado a dar marcha ao pleito jurisdicional, possível à presunção de 

que não há mais o seu interesse na solução da ação proposta. Diante 

disso, cogitasse se o autor está na iminência de desistir de sua ação ou 

se dela já desistiu tacitamente.

No presente caso, forçoso reconhecer a necessidade de extinção sem 

resolução do mérito.

 Ante ao exposto, e por tudo mais que dos autos consta, em face inércia 

da parte autora, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

P.R.I.

CUMPRA-SE com a cautela que requer o caso por se tratar de META 2 do 

Conselho Nacional de Justiça.

 Várzea Grande, 24 de janeiro de 2020.

 Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Jardim Glória

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003797-80.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDIRENE MARTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003797-80.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LAUDIRENE 

MARTA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR 

BENCICE E SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 10/03/2020 Hora: 13:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1003801-20.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROMANA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003801-20.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ROMANA 

APARECIDA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO 

TEOPILO DA CRUZ POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 10/03/2020 Hora: 13:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003809-94.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA FIGUEIREDO DOS SANTOS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003809-94.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARCIA 

FIGUEIREDO DOS SANTOS DA CONCEICAO ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 10/03/2020 Hora: 13:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003812-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO FERREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003812-49.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:CICERO 

FERREIRA DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

10/03/2020 Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003822-93.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAUANDES ALVARES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003822-93.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LAUANDES 

ALVARES BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 10/03/2020 Hora: 

13:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003823-78.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAUANDES ALVARES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003823-78.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LAUANDES 

ALVARES BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 11/03/2020 Hora: 

12:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003842-84.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR ROQUE LELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003842-84.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:OSCAR ROQUE 

LELES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VAGNER SPIGUEL JUNIOR 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 10/03/2020 Hora: 

13:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003849-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003849-76.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ANA PAULA 

RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACKSON DOUGLAS 

BOABAID DE SOUZA POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

10/03/2020 Hora: 13:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003851-46.2020.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

DANILO BOTELHO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003851-46.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:DANILO 

BOTELHO DE PAULA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 10/03/2020 Hora: 

14:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003860-08.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO RODRIGUES DANTAS OAB - MT8085-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT7215-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1003860-08.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JOAO FERREIRA 

DA SILVA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAURICIO 

BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR, LUCIANO RODRIGUES DANTAS POLO 

PASSIVO: HDI SEGUROS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 10/03/2020 Hora: 14:10 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 6 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003866-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON LEMES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA PAZINI PAIXÃO OAB - MT26261/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEVISAO RONDON LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003866-15.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JEFERSON 

LEMES DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PATRICIA DA SILVA 

PAZINI PAIXÃO POLO PASSIVO: TELEVISAO RONDON LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

10/03/2020 Hora: 14:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003869-67.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO TOMICHA ORTEGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1003869-67.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LUIZ AUGUSTO 

TOMICHA ORTEGA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOZAN GOMES DE 

ANDRADE POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 10/03/2020 Hora: 14:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003870-52.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO RICARDO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA OAB - MT24577-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT19525-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003870-52.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:CELSO RICARDO 

DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ERICK VINICIUS CORREA DA 

COSTA, RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS POLO PASSIVO: 

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 10/03/2020 Hora: 

14:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006342-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS WINKERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006342-60.2019.8.11.0002 POLO ATIVO:LUCAS WINKERT 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO, 

CASSIO MASSARIOL CARDOSO POLO PASSIVO: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 23/01/2020 Hora: 14:55, no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 27 de novembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006342-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS WINKERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1006342-60.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 10/03/2020 Hora: 14:40 

Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

06/02/2020 13:19:26

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006342-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS WINKERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1006342-60.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 10/03/2020 Hora: 14:40 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 06/02/2020 

13:33:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020506-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE BARROS E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDLLER FELIX RODRIGUES OAB - MT26598/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1020506-30.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 10/03/2020 Hora: 14:55 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 06/02/2020 

13:38:27

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020506-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE BARROS E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDLLER FELIX RODRIGUES OAB - MT26598/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1020506-30.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 10/03/2020 Hora: 14:55 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 06/02/2020 

13:39:01

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003842-84.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR ROQUE LELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1003842-84.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar aos autos 

comprovante de residência atualizado em nome próprio emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 06/02/2020 13:45:03

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003885-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO MACEDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003885-21.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MAGNO 

MACEDO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 10/03/2020 Hora: 14:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020416-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEUCILENE LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1020416-22.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 09/03/2020 Hora: 14:25 

Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

05/02/2020 13:50:17

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003899-05.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VENINA FAUSTINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1003899-05.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:VENINA 

FAUSTINA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 11/03/2020 Hora: 12:40 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 6 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003902-57.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VENINA FAUSTINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003902-57.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:VENINA 

FAUSTINA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 12/03/2020 Hora: 12:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003910-34.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA FERREIRA GOMES MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS OAB - MT25947-O 

(ADVOGADO(A))

ERICA MARTINS DA CRUZ OAB - MT25999/O (ADVOGADO(A))

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AXA SEGUROS S.A. (REU)

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1003910-34.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ADRIANA 

FERREIRA GOMES MELO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GENILAINE 

URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS, EDSON ANTONIO CARLOS, ERICA 

MARTINS DA CRUZ POLO PASSIVO: HAVAN LOJAS DE 

DEPARTAMENTOS LTDA e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 10/03/2020 Hora: 15:10 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 6 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003818-56.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNELSON BRUGNOLI - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1003818-56.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte autora para, no 

prazo de 15 dias, colacionar aos autos procuração com data de emissão 

recente, haja vista o documento apresentado constar data de 2016, 

conforme art. 654 §1º, do CC, e nos termos dos artigos 319 e 320 do CPC, 

a cópia do comprovante de residência ATUALIZADO em NOME próprio 

emitido com no máximo 90 (noventa) dias e documentos pessoas dos 

sócios, sob pena de indeferimento da inicial. Assinado eletronicamente 

por: MAIRA DA SILVA MORAES 06/02/2020 14:45:27

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006299-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THAINA ABADIA SILVA ALMEIDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO ROLDAO DA SILVA NETO OAB - MT24362-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1006299-26.2019.8.11.0002 Intima-se os patronos para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 06/03/2020 Hora: 12:55 

Assinado eletronicamente 05/02/2020 16:52:41

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003920-78.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA BEATRIZ MENDONCA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI OAB - MT19000-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003920-78.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LAURA BEATRIZ 

MENDONCA DE AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS 

GUSTAVO BANZI TONUCCI POLO PASSIVO: IUNI EDUCACIONAL S/A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 10/03/2020 Hora: 15:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003950-16.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JENNEFER CHRISTIAN DA SILVA ORNELAS (REQUERENTE)

RHUAN VITOR ANTUNES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA LAURA COSTA OAB - MT15928-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMILSON DA SILVA SANTANA (REQUERIDO)

EMERSON DA SILVA VICENTE 00079117180 (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003950-16.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:RHUAN VITOR 

ANTUNES DUARTE e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIOLA 

LAURA COSTA POLO PASSIVO: EMERSON DA SILVA VICENTE 

00079117180 e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 10/03/2020 Hora: 15:40 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 6 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 
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Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011714-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO LUIZ MOTTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO OAB - MT9118/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYRTON PEREIRA BORGES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1011714-87.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 09/03/2020 Hora: 15:55 

Assinado eletronicamente 05/02/2020 15:56:00

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006241-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOISSIVANY MENDES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1006241-23.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 09/03/2020 Hora: 16:10 

Assinado eletronicamente= 05/02/2020 15:58:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003955-38.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN DE FARIAS TOLOMEU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LUIZ ALVES DA SILVA OAB - MT10065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003955-38.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LUAN DE FARIAS 

TOLOMEU ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDRE LUIZ ALVES 

DA SILVA POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

10/03/2020 Hora: 15:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003956-23.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO AMADEU DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA BISELLI CORDEIRO OAB - MT19262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003956-23.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:GONCALO 

AMADEU DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

BISELLI CORDEIRO POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 10/03/2020 Hora: 15:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007171-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO SOL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITORIA KAROLINE NARCISO DA SILVA E SOUZA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1007171-41.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 09/03/2020 Hora: 16:10 

Assinado eletronicamente 05/02/2020 16:00:58

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003654-91.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESPEDITO PINTO DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1003654-91.2020.8.11.0002 Intima-se a Parte Autora, para EMENDAR A 

INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar comprovante/extrato do 

nome negativo, retirado do balcão do órgão de restrição SERASA/SPC 

(CDLs) e SCPC (retirada nas Associações Comerciais) contendo a 

negativação informada na Petição Inicial, haja vista a pendência 

apresentada constar negativação diversa da empresa informada, sob 

pena de indeferimento da inicial e por este motivo houve o cancelamento 

da audiência. Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO 

PORTELA 05/02/2020 16:06:14

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003656-61.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SERGIO CARVALHO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN DOMINGUES BARROS OAB - MT18538/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1003656-61.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar aos autos 

comprovante de residência atualizado em nome próprio emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Assinado 

eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 05/02/2020 16:14:17

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003693-88.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. TEREZINHA LIMA 38484277968 - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA OAB - 

MT15863-O (ADVOGADO(A))
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ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO LUIS FERREIRA OAB - MT0020452A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1003693-88.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte autora para, no 

prazo de 15 dias, colacionar aos autos procuração com data de emissão 

recente, haja vista o documento apresentado estar com data de 2017, 

conforme art. 654 §1º, do CC, sob pena de indeferimento da inicial. 

Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

05/02/2020 16:28:52

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003959-75.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO HILDEBRANDO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA BISELLI CORDEIRO OAB - MT19262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003959-75.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:SEBASTIAO 

HILDEBRANDO DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

BISELLI CORDEIRO POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 10/03/2020 Hora: 16:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003961-45.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DE SOUZA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003961-45.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ROSIMEIRE DE 

SOUZA SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 10/03/2020 Hora: 16:10 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 6 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017688-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PARQUE CHAPADA DOS CRISTAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATAN WILLIAN FERREIRA COUTINHO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1017688-08.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 09/03/2020 Hora: 16:55

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018966-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO SAENS GOMES OJEDA (EXECUTADO)

AMANDA LIMA DE ALMEIDA SAENS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1018966-44.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 09/03/2020 Hora: 17:10 

Assinado eletronicamente 05/02/2020 17:15:29

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003964-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX LEANDRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA BISELLI CORDEIRO OAB - MT19262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003964-97.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ALEX LEANDRO 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA BISELLI 

CORDEIRO POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 10/03/2020 Hora: 16:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003966-67.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DIAS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA BISELLI CORDEIRO OAB - MT19262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003966-67.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:WILLIAN DIAS 

GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA BISELLI 

CORDEIRO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 10/03/2020 Hora: 

16:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019002-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELEILSON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1019002-86.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 10/03/2020 Hora: 16:40 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 06/02/2020 

16:42:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003969-22.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA BISELLI CORDEIRO OAB - MT19262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003969-22.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ODETE NUNES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA BISELLI 

CORDEIRO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 10/03/2020 Hora: 16:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016229-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERNANDES JUNIOR (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1016229-68.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 09/03/2020 Hora: 17:25 

Assinado eletronicamente 05/02/2020 17:17:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003970-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TAIS RODRIGUES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA BISELLI CORDEIRO OAB - MT19262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003970-07.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:TAIS RODRIGUES 

DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA BISELLI 

CORDEIRO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 10/03/2020 Hora: 16:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003113-58.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA MACHADO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1003113-58.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para cumprir 

integralmente a Intimação no ID 28780958. Assinado eletronicamente por: 

FRANCIELY MARINHO PORTELA 05/02/2020 17:37:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015796-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADIA ARRUDA MARQUES (REQUERIDO)

RONALDO SEBASTIAO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1015796-64.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 09/03/2020 Hora: 17:25 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 06/02/2020 

16:57:37

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003976-14.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA CRISTIANE DE CAMPOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANI ARLEY DA SILVA OAB - MT11250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003976-14.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:VALQUIRIA 

CRISTIANE DE CAMPOS ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ERNANI ARLEY DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 10/03/2020 Hora: 17:10 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 6 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003980-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO BORGES MODESTO OAB - MT15947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003980-51.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:DANIEL DE 

ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIO MARCIO BORGES 
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MODESTO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 10/03/2020 Hora: 

17:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020530-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MAXIMA DE OLIVEIRA MORAES (INTERESSADO)

JACOB ANTUNES DE MORAES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTH AIARDES OAB - MT15463-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINCOVGD ALFA INCORPORACOES LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1020530-58.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 10/03/2020 Hora: 12:40 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 06/02/2020 

17:28:39

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003793-43.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MANEIA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA OAB - MT20579/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1003793-43.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar aos autos 

comprovante de residência atualizado em nome próprio emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias, procuração com data de emissão recente e 

demais declarações anexadas no processo, haja vista todos estarem com 

datas de junho/2019 conforme art. 654 §1º, do CC, sob pena de 

indeferimento da inicial. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA 

MORAES 06/02/2020 17:33:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020247-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KASSIA DE FREITAS PEDRO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE LIMA SILVA OAB - MT23978-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDEALE SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1020247-35.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 10/03/2020 Hora: 13:10 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 06/02/2020 

17:48:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012579-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO HENRIQUE DA SILVA PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA OAB - MT0015203A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1012579-13.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 28864300, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 05/02/2020 18:55:32

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003984-88.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SONAQUE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003984-88.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARIA 

APARECIDA SONAQUE DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 10/03/2020 Hora: 

12:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1003987-43.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA OAB - MT18501-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR FRANCISCO SARDAO (REU)

 

PROCESSO n. 1003987-43.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ADEMIR DE 

SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STHEFANO MALHEIROS 

SANTANA DE ALMEIDA POLO PASSIVO: ALMIR FRANCISCO SARDAO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 10/03/2020 Hora: 17:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009830-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIMPER COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YASMIN DE PINHO NOVO OAB - MT21335/O (ADVOGADO(A))

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA ANDREIA DE OLIVEIRA BRANDAO PEREIRA (EXECUTADO)

JOSE IVAN DE JESUS NEVES (EXECUTADO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1009830-23.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 11/03/2020 Hora: 12:55 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 06/02/2020 

18:11:27

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003849-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1003849-76.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar aos autos 

comprovante de residência atualizado em nome próprio emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias e documentos pessoais LEGÍVEIS , haja vista o 

documento apresentado não ser possível verificar a assinatura da parte 

autora, sob pena de indeferimento da inicial. Assinado eletronicamente 

por: MAIRA DA SILVA MORAES 06/02/2020 18:23:28

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017001-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DA MATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCI JACQUES ANDRADE OAB - MT12924-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIA FRANCISCA DIAS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1017001-31.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 10/03/2020 Hora: 13:55 

Assinado eletronicamente 06/02/2020 13:51:04

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015916-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CHAPADA DOS BURITIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEISON DE OLIVEIRA FERNANDES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1015916-10.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 10/03/2020 Hora: 15:10 

Assinado eletronicamente 06/02/2020 13:56:24

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003910-34.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA FERREIRA GOMES MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS OAB - MT25947-O 

(ADVOGADO(A))

ERICA MARTINS DA CRUZ OAB - MT25999/O (ADVOGADO(A))

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AXA SEGUROS S.A. (REU)

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1003910-34.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar aos autos 

comprovante de residência atualizado em nome próprio emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias, haja vista o documento apresentado estar 

cortado e não ser possível a identificação, sob pena de indeferimento da 

inicial. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

06/02/2020 18:50:27

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013624-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LENO DUARTE BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1013624-52.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte promovida para 

se manifestar ao ID 28069779, comprovando o pagamento do acordo. 

Nesta oportunidade, caso não o tenha efetuado, INTIMA-SE a para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento voluntário do débito, sob 

pena de incidir multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523 do 

NCPC, bem como, EXECUÇÃO FORÇADA, na forma da lei. Assinado 

eletronicamente 06/02/2020 16:52:01

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016995-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA CARMO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER ADAO CORREA OAB - MT27632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1016995-24.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 28899510, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 06/02/2020 18:51:58

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007172-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO SOL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILLA DE MELO OLIVEIRA (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007172-26.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO SOL EXECUTADO: CAMILLA DE MELO OLIVEIRA Visto. 

Defiro a penhora on line via BACENJUD da diferença do valor informado 

pela parte no id. 24977309. Verifica-se que o resultado, em anexo, foi 

negativo. Intimo a parte exequente a indicar bens passíveis de penhora, 

prazo de 10 dias. Determino que seja designada novamente a audiencia de 

conciliação, devendo ser feita a intimação no endereço com indicação do 

apartamento da parte executada, conforme foi feita o endereçamento da 

citação. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015639-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY ALMEIDA PRADO OAB - MT24102/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1015639-91.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA DO CARMO 

RODRIGUES REQUERIDO: MRV ENGENHARIA Vistos etc. Inconformado 

com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015598-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALCERI DE PAULA TOSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1015598-27.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ALCERI DE PAULA TOSTA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Por fim, 

tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES, ou o decurso do prazo 

sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal 

com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008217-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN CARLOS RAMOS BERGAMIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA SILVA RODRIGUES OAB - MT22939/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. M. F DE PINHO E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO NEVES ORMONDE FERNANDES DE AVELAR OAB - MT17630-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008217-65.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JONATHAN CARLOS RAMOS 

BERGAMIN REQUERIDO: G. M. F DE PINHO E CIA LTDA - ME Vistos etc. 

Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO 

INOMINADO. Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS 

RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei 

n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o 

Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. 

Conforme se observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, 

somente restando autorizada frente à existência de dano irreparável à 

parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória 

da sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela 

qual RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. 

Ainda, DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de 

interposição de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de 

ambos, do Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, 

embora beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o 

caso, quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 

(cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006198-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO GONCALVES VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006198-86.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GERALDO GONCALVES 

VIANA REQUERIDO: BOA VISTA SERVICOS S.A. Vistos etc. Inconformado 

com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 
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efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006158-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIA GOMES ALEXANDRINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006158-07.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARILIA GOMES 

ALEXANDRINA REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos etc. Inconformado com 

a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006345-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL RIBEIRO LIMA FILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006345-15.2019.8.11.0002. REQUERENTE: RAQUEL RIBEIRO LIMA FILHA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006147-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA GOMES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT15488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006147-75.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOSEFINA GOMES DE 

CARVALHO REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA, SABEMI SEGURADORA 

S.A Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita 

interpôs RECURSO INOMINADO. Considerando a PRESENÇA dos 

PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, 

porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito 

devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de efeito 

suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição de recurso, 

nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do Código de 

Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora beneficiário da 

justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, quedando-se, tão 

somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) anos, ou até que haja 

cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por fim, tendo em conta a 

juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008904-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ZITO LEITE FLORIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008904-42.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MANOEL ZITO LEITE 

FLORIANO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006597-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006597-18.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANDREA SANTANA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. 

Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO 

INOMINADO. Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS 

RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei 

n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o 

Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. 

Conforme se observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, 

somente restando autorizada frente à existência de dano irreparável à 

parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória 

da sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela 

qual RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. 

Ainda, DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de 

interposição de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de 

ambos, do Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, 

embora beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o 

caso, quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 

(cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008089-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008089-45.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANDREIA NUNES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a 

parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. Considerando a 

PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus 

EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá 

somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para 

evitar dano irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de 

efeito suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição de recurso, 

nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do Código de 

Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora beneficiário da 

justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, quedando-se, tão 

somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) anos, ou até que haja 

cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por fim, tendo em conta a 

juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006474-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR PEREIRA DE SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006474-20.2019.8.11.0002. INTERESSADO: EDGAR PEREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 
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anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007838-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON ERMINIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007838-27.2019.8.11.0002. REQUERENTE: WEVERTON ERMINIO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. 

Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO 

INOMINADO. Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS 

RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei 

n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o 

Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. 

Conforme se observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, 

somente restando autorizada frente à existência de dano irreparável à 

parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória 

da sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela 

qual RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. 

Ainda, DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de 

interposição de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de 

ambos, do Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, 

embora beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o 

caso, quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 

(cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009576-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009576-50.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA DO CARMO DE 

ARRUDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009634-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009634-53.2019.8.11.0002. REQUERENTE: THIAGO CAMPOS DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a 

parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. Considerando a 

PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus 

EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá 

somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para 

evitar dano irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de 

efeito suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição de recurso, 

nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do Código de 

Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora beneficiário da 

justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, quedando-se, tão 

somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) anos, ou até que haja 

cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por fim, tendo em conta a 

juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007058-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA BARBOSA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007058-87.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUCINEIA BARBOSA PEREIRA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte 

insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. Considerando a PRESENÇA 

dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, 

porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito 
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devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de efeito 

suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição de recurso, 

nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do Código de 

Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora beneficiário da 

justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, quedando-se, tão 

somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) anos, ou até que haja 

cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por fim, tendo em conta a 

juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013708-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEIZE MACHADO LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIS ANTONIO RODRIGUES OAB - MT13603-E (ADVOGADO(A))

BRUNO MOREIRA PEREIRA OAB - MT22736/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

BANCO PAN (REQUERIDO)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1013708-53.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DEIZE MACHADO LEMES 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A, BANCO PAN, BANCO DAYCOVAL S/A, 

BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, 

a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. Considerando a 

PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus 

EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá 

somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para 

evitar dano irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de 

efeito suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição de recurso, 

nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do Código de 

Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora beneficiário da 

justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, quedando-se, tão 

somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) anos, ou até que haja 

cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por fim, tendo em conta a 

juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007013-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONIE PETERSON AQUILINO BUENO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007013-83.2019.8.11.0002. REQUERENTE: RONIE PETERSON AQUILINO 

BUENO BARBOSA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs 

RECURSO INOMINADO. Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS 

RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei 

n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o 

Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. 

Conforme se observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, 

somente restando autorizada frente à existência de dano irreparável à 

parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória 

da sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela 

qual RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. 

Ainda, DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de 

interposição de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de 

ambos, do Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, 

embora beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o 

caso, quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 

(cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007529-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE SOARES CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007529-06.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JAQUELINE SOARES 

CORDEIRO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO 

INOMINADO. Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS 

RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei 

n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o 

Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. 

Conforme se observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, 

somente restando autorizada frente à existência de dano irreparável à 

parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória 

da sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela 

qual RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES, ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006205-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPHE DE ARAUJO ZIMERMANN (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006205-78.2019.8.11.0002. INTERESSADO: FELIPHE DE ARAUJO 

ZIMERMANN REQUERIDO: TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE 

TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009173-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENIL AMANCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

1059 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009173-81.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOVENIL AMANCIO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006028-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006028-17.2019.8.11.0002. REQUERENTE: PRISCILA RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de análise de recebimento de 

RECURSOS INOMINADOS. Considerando a PRESENÇA dos 

PRESSUPOSTOS RECURSAIS, consignado o recolhimento do preparo e/ou 

pedido de justiça gratuita, conforme a condição economica-financeira 

da(s) parte(s) recorrente(s), e a tempestividade nos termos legais, 

RECEBO-OS. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o(s) recurso(s) EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. 

Ainda, DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de 

interposição de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de 

ambos, do Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, 

embora beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o 

caso, quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 

(cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES OU O DECURSO DO 

PRAZO SEM SUA APRESENTAÇÃO APESAR DE INTIMADA A PARTE, 

ENCAMINHEM-SE o processo à E. Turma Recursal com as formalidades de 

praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006728-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODINEY EDSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006728-90.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ODINEY EDSON DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Trata-se de análise de recebimento de RECURSOS 

INOMINADOS. Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS 

RECURSAIS, consignado o recolhimento do preparo e/ou pedido de justiça 

gratuita, conforme a condição economica-financeira da(s) parte(s) 

recorrente(s), e a tempestividade nos termos legais, RECEBO-OS. Quanto 

a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso 

terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, 

para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se observa, a 

atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente restando 

autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na espécie, 

não vislumbro dano decorrente da execução provisória da sentença 

guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO 

o(s) recurso(s) EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 
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de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES OU O DECURSO DO 

PRAZO SEM SUA APRESENTAÇÃO APESAR DE INTIMADA A PARTE, 

ENCAMINHEM-SE o processo à E. Turma Recursal com as formalidades de 

praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008374-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAVIO LUCAS SOUSA BULSING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR OAB - MT0016375A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008374-38.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SAVIO LUCAS SOUSA 

BULSING REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Por fim, 

tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES, ou o decurso do prazo 

sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal 

com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006368-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON EDSON RIBEIRO TAQUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006368-58.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOILSON EDSON RIBEIRO 

TAQUES SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. 

Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO 

INOMINADO. Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS 

RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei 

n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o 

Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. 

Conforme se observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, 

somente restando autorizada frente à existência de dano irreparável à 

parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória 

da sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela 

qual RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES, ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010317-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS PEREIRA DE OLIVIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010317-90.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUCAS PEREIRA DE 

OLIVIEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Por fim, 

tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES, ou o decurso do prazo 

sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal 

com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010113-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010113-46.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VILMA MARIA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a 

parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. Considerando a 

PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus 

EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá 

somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para 

evitar dano irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de 

efeito suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Por fim, tendo em conta a 

juntada das CONTRARRAZÕES, ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007905-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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RITA CONCEICAO FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007905-89.2019.8.11.0002. REQUERENTE: RITA CONCEICAO 

FIGUEIREDO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Inconformado 

com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012981-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO CARLOS DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1012981-94.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROMARIO CARLOS DE 

CAMPOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Inconformado com 

a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009591-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA FRANCISCA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009591-19.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DANIELA FRANCISCA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008210-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALENILDO SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008210-73.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ALENILDO SOUZA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 
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quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011828-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONILSON FERREIRA TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1011828-26.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CLEONILSON FERREIRA 

TRINDADE REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010126-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUVINITA MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010126-45.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JUVINITA MARQUES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007138-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES APARECIDA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR OAB - MT0016375A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007138-51.2019.8.11.0002. REQUERENTE: TAMIRES APARECIDA 

SANTOS DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Inconformado com 

a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Por fim, 

tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES, ou o decurso do prazo 

sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal 

com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002193-84.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE XAVIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002193-84.2020.8.11.0002. AUTOR: MARIA JOSE XAVIER REU: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, aduzindo a parte autora que ao tentar comprar a crédito no 

comércio local foi informada que seu nome está negativado pela parte 

requerida, afirmando não ter qualquer relação jurídica com a mesma e 

desconhece a origem do débito apontado, e tentando resolver 

administrativamente não obteve sucesso. Desta forma, requer concessão 

de liminar para que seu nome seja excluído do banco de dados dos 

serviços de proteção ao crédito, sob pena de multa diária a ser arbitrada. 

Decido. Analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos 

atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da 
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concessão da tutela antecipada, pela suficiência das provas 

apresentadas até este momento e, consequentemente, pela 

verossimilhança das alegações da parte autora, vez que juntou consulta 

balcão SPC em que consta o apontamento suscitado no valor de R$ 90,62 

(noventa reais e sessenta e dois centavos), incluso em 30.09.2018, sendo 

que as demais restrições foram efetivadas também pela requerida e estão 

sendo questionadas juridicamente, coadunando com a narrativa 

apresentada, autorizando o deferimento da liminar pugnada. Ademais, 

verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a 

qualquer tempo (CPC/2015, art. 300) e até por ocasião do julgamento final, 

poderá perfeitamente ser revogada esta decisão. Ex positis, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via de consequência, ORDENO A 

SUSPENSÃO da inscrição do nome da parte autora em relação ao débito 

discutido nos autos, até ulterior deliberação. DETERMINO que se oficie ao 

órgão restritivo para que efetive a SUSPENSÃO da inscrição, no prazo de 

02 (dois) dias úteis, a partir da intimação desta decisão, sob pena de 

aplicação de multa diária a ser arbitrada. Defiro a gratuidade de justiça 

com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do 

Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o 

disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a 

INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte REQUERENTE. CITE-SE a parte 

REQUERIDA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte requerente, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Requerente implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual 

prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002166-04.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE XAVIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002166-04.2020.8.11.0002. AUTOR: MARIA JOSE XAVIER REU: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, aduzindo a parte autora que ao tentar comprar a crédito no 

comércio local foi informada que seu nome está negativado pela parte 

requerida, afirmando não ter qualquer relação jurídica com a mesma e 

desconhece a origem do débito apontado, e tentando resolver 

administrativamente não obteve sucesso. Desta forma, requer concessão 

de liminar para que seu nome seja excluído do banco de dados dos 

serviços de proteção ao crédito, sob pena de multa diária a ser arbitrada. 

Decido. Analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos 

atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada, pela suficiência das provas 

apresentadas até este momento e, consequentemente, pela 

verossimilhança das alegações da parte autora, vez que juntou consulta 

balcão SPC em que consta o apontamento suscitado no valor de R$ 90,62 

(noventa reais e sessenta e dois centavos), incluso em 30.06.2018, sendo 

que as demais restrições foram efetivadas também pela requerida e estão 

sendo questionadas juridicamente, coadunando com a narrativa 

apresentada, autorizando o deferimento da liminar pugnada. Ademais, 

verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a 

qualquer tempo (CPC/2015, art. 300) e até por ocasião do julgamento final, 

poderá perfeitamente ser revogada esta decisão. Ex positis, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via de consequência, ORDENO A 

SUSPENSÃO da inscrição do nome da parte autora em relação ao débito 

discutido nos autos, até ulterior deliberação. DETERMINO que se oficie ao 

órgão restritivo para que efetive a SUSPENSÃO da inscrição, no prazo de 

02 (dois) dias úteis, a partir da intimação desta decisão, sob pena de 

aplicação de multa diária a ser arbitrada. Defiro a gratuidade de justiça 

com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do 

Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o 

disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a 

INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte REQUERENTE. CITE-SE a parte 

REQUERIDA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte requerente, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Requerente implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual 

prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007856-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA APARECIDA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA LOPES DO CARMO OAB - MT0022013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007856-48.2019.8.11.0002. REQUERENTE: RAFAELA APARECIDA 

MARTINS REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – id. 25099987, visando à retificação da 

decisão proferida no id. 24685911, sob o argumento de que esta 

apresenta contradição, entendendo restar violado o artigo 51, inciso I, do 

Código de Processo Civil; em razão da multa aplicada em valor exorbitante, 

violando o princípio da proporcionalidade e razoabilidade; e em razão dos 

honorários sucumbenciais, indevidos em razão da hipossuficiência da 

Autora. Apresentada contrarrazões no id. 25341334. Os embargos foram 

interpostos no prazo legal. Fundamento e Decido. De início, registro que a 

finalidade do recurso de embargos de declaração é complementar a 

decisão quando presente omissão ou contradição de ponto fundamental, 

contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas 

razões desenvolvidas. Em análise à objeção e o definido pela decisão, 

verifica-se a impertinência do vício alegado. - Da não violação ao artigo 51, 

inciso I, do CPC: Alega a embargante que a sentença não poderia logo de 

imediato presumir que a Autora age de má-fé apenas porque não 

compareceu em audiência de conciliação. A decisão objurgada 

fundamenta expressamente os motivos da não decretação a contumácia 

buscada pela embargante, extraindo-se parte pertinente: Ora, não 

podemos fechar os olhos para a realidade da clientela dos Juizados 

Especiais, onde astutos advogados formulam petições genéricas, e ao 

primeiro sinal de improcedência ou condenação por litigância de má-fé, 

atravessam pedidos de desistência da ação ou, como neste caso, deixam 

de comparecer com a parte autora nas audiências de conciliação, 

devendo o Juízo ter o mesmo rigor nessa situação a exemplo daquela 

objeto do enunciado 90 do FONAJE. Por essas razões, deixo de extinguir 

a ação pela contumácia, ante a evidência de litigância de má-fé e passo ao 

julgamento de mérito. (grifo nosso). Ademais, não houve qualquer 

informação da advogada da parte autora mencionando seu paradeiro 

anteriormente; somente agora, com a condenação, alega tal versão. - Da 

não aplicação de multa em valor exorbitante: A multa aplicada na sentença 
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foi fixada em 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, dentro dos 

parâmetros permitidos pelo artigo 81, do Código de Processo Civil, diante 

da deslealdade processual em que atuou a parte, sendo este o parâmetro 

utilizado por este Juízo em casos análogos, não existindo qualquer razão 

plausível no caso concreto que vislumbre estar o valor em dissonância, 

seja em proporcionalidade ou razoabilidade. Desta forma, não há que se 

falar em valor exorbitante, como quer fazer crer a embargante. - Dos 

honorários sucumbenciais, indevidos em razão da hipossuficiência da 

Autora: No que se refere à parte embargante ser beneficiária da justiça 

gratuita, tal fato não impede de ser condenada ao pagamento das custas e 

honorários por litigância de má-fé, conforme dispõe o artigo 55 da lei 

9.099/1995: Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o 

vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de 

litigância de má-fé. E neste sentido, há pronunciamento do FONAJE: 

ENUNCIADO 114 - A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP). 

ENUNCIADO 136 - O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar 

em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa 

e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do 

Código de Processo Civil (XXVII Encontro - Palmas/TO). Ao beneficiário da 

justiça gratuita não resta afastada a responsabilidade quanto ao 

pagamento da condenação em custas e honorários se presente litigância 

de má-fé, o que se extrai ainda do artigo 98, parágrafos 2º e 4º do CPC: § 

2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do 

beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios 

decorrentes de sua sucumbência. (...) § 4º A concessão de gratuidade 

não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas 

processuais que lhe sejam impostas. Portanto, as alegações formuladas 

nos presentes embargos não devem prosperar, sendo que todas as 

questões suscitadas foram devidamente abordadas e devidamente 

fundamentadas na decisão objurgada. Assim, não há que se falar em 

contradição, restando incólume a sentença. ANTE O EXPOSTO, por força 

do art. 1022, inciso I, do CPC/2015, CONHEÇO dos Embargos de 

Declaração para, no mérito, JULGÁ-LOS IMPROCEDENTES, permanecendo 

a decisão vindicada como foi lançada. Intimem-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003395-96.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDILMA SIMONE CALEGARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: EDILMA SIMONE CALEGARI Endereço: RUA IPÊ 

ROXO, 8, (LOT S JOÃO), CANELAS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78135-214 Senhor(a) EDILMA SIMONE CALEGARI: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1003395-96.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.051,85 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano 

Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 06/03/2020 

Hora: 14:30 REQUERENTE: EDILMA SIMONE CALEGARI Advogado do(a) 

REQUERENTE: DARGILAN BORGES CINTRA - MT9150-O REQUERIDO(A): 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 6 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003663-53.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRASILINA APARECIDA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: BRASILINA APARECIDA RIBEIRO Endereço: Rua 

Nove, 13, Jardim Ouro Verde, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78000-000 Senhor(a) BRASILINA APARECIDA RIBEIRO: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1003663-53.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 11.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 06/03/2020 Hora: 16:30 

REQUERENTE: BRASILINA APARECIDA RIBEIRO Advogados do(a) 

REQUERENTE: BERNARDO RIEGEL COELHO - RJ0164014A, FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD - MT0012037A-O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 6 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 
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atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003397-66.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIVA DALVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: DIVA DALVA FERREIRA Endereço: RUA 06, 11, 

QUADRA 03, JARDIM SÃO JOÃO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78150-000 Senhor(a) DIVA DALVA FERREIRA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1003397-66.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.155,96 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano 

Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 06/03/2020 Hora: 

15:00 REQUERENTE: DIVA DALVA FERREIRA Advogado do(a) 

REQUERENTE: DARGILAN BORGES CINTRA - MT9150-O REQUERIDO(A): 

VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 6 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003421-94.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE COELHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1003421-94.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 6 de fevereiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 06/02/2020 14:16:44

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003455-69.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO XAVIER DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1003455-69.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 6 de fevereiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 06/02/2020 14:33:48

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003451-32.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ORENILDA FRANCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERRAZ TORRES NETO OAB - MT208010-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Reclamante para 

apresentar documento de identificação legível (CTPS, RG, Passaporte) e 

em inteiro teor, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003462-61.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE CLEMENTE DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ARLETE CLEMENTE DE OLIVEIRA SANTOS 

Endereço: RUA GONÇALO DOMINGOS DE CAMPOS, 984, AO LADO DA 

CASA DE N 98, FIGUEIRINHA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78140-070 

Senhor(a) ARLETE CLEMENTE DE OLIVEIRA SANTOS: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1003462-61.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.075,51 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

11/03/2020 Hora: 13:00 REQUERENTE: ARLETE CLEMENTE DE OLIVEIRA 

SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO SANTANA SILVA - 

MT21438-O REQUERIDO(A): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 6 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003816-86.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANDRO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: EDIVANDRO PEREIRA DOS SANTOS Endereço: 

RUA DA INDEPENDÊNCIA, (LOT C SUL), CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78110-000 Senhor(a) EDIVANDRO PEREIRA DOS SANTOS: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1003816-86.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.406,06 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 06/03/2020 Hora: 12:45 REQUERENTE: EDIVANDRO PEREIRA 

DOS SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: INGRID GONCALVES DE 

OLIVEIRA - MT16622-O REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. 

O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 6 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003478-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALBERTO PONCE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: LUIZ ALBERTO PONCE DE ALMEIDA Endereço: 

RUA ORLANDO SILVA, 7, QUADRA 93, COSTA VERDE, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78128-312 Senhor(a) LUIZ ALBERTO PONCE DE 

ALMEIDA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1003478-15.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.074,81 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 06/03/2020 Hora: 12:45 

REQUERENTE: LUIZ ALBERTO PONCE DE ALMEIDA Advogado do(a) 

REQUERENTE: NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - MT26935/O 

REQUERIDO(A): OI S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106737/2/2020 Página 266 de 290



do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 6 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020047-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN OAB - MT4076-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARIA DO CARMO SALES Endereço: RUA 

MANOEL GOMES, 146, (LOT PTE NOVA), PONTE NOVA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78115-030 Senhor(a) MARIA DO CARMO SALES: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1020047-28.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 11/03/2020 Hora: 13:00 REQUERENTE: MARIA DO 

CARMO SALES Advogado do(a) REQUERENTE: SELMA CRISTINA FLORES 

CATALAN - MT4076-O REQUERIDO(A): GOL LINHAS AEREAS S.A. e 

outros ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 6 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003596-88.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDER JOSE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: EDER JOSE DOS SANTOS Endereço: RUA DA 

INDEPENDÊNCIA, (LOT C SUL), CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78110-000 Senhor(a) EDER JOSE DOS SANTOS: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1003596-88.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

8.085,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 06/03/2020 Hora: 15:15 AUTOR: EDER JOSE DOS SANTOS 

Advogado do(a) AUTOR: TALISSA NUNES DE SOUZA - MT21337/O 

REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 6 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 
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localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012576-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA BRITO FARIA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS KENJI TANAKA OAB - MT20773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN OAB - MT4605-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ZENILDA BRITO FARIA Endereço: RUA PALMIRA 

SOBRAL, 18, (LOT PRQ O BRANCO), CANELAS, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78135-490 Senhor(a) ZENILDA BRITO FARIA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1012576-58.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação, Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 25/10/2019 Hora: 14:00 

INTERESSADO: ZENILDA BRITO FARIA Advogado do(a) INTERESSADO: 

VINICIUS KENJI TANAKA - MT20773-O REQUERIDO(A): INSTITUTO DE 

PESQUISA E ENSINO LTDA - ME ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 23 de setembro de 

2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012576-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA BRITO FARIA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS KENJI TANAKA OAB - MT20773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN OAB - MT4605-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1012576-58.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões aos Embargos de 

Declaração no prazo legal Várzea Grande, 6 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003936-32.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN FERNANDES LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JEAN FERNANDES LEITE Endereço: AVENIDA 

GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS, - DE 7847/7848 AO FIM, JARDIM MARIA 

IZABEL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78150-000 Senhor(a) JEAN 

FERNANDES LEITE: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1003936-32.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.132,93 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 06/03/2020 Hora: 15:45 AUTOR: 

JEAN FERNANDES LEITE Advogado do(a) AUTOR: TALISSA NUNES DE 

SOUZA - MT21337/O REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 6 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006716-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO CAMPOS BESERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR OAB - MT0016375A 

(ADVOGADO(A))

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Reclamante para 

comparecer à Audiência de Conciliação, designada para o dia 13/08/2019, 

às 14h45min, na sede deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003904-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MAURICIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON CANDIDO SALINAS DA SILVA OAB - MT26088/O 

(ADVOGADO(A))

CLEUSA CANDIDO DA SILVA CARVALHO OAB - 569.967.301-63 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: CLEUSA CANDIDO DA SILVA CARVALHO 

Endereço: RUA PORTO RICO, (LOT AMBAR II), PRIMAVERA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78132-610 Senhor(a) CLEUSA CANDIDO DA SILVA 

CARVALHO: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1003904-27.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 20.701,00 ESPÉCIE: [Adimplemento e Extinção, Fornecimento 

de Energia Elétrica]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: REQUERENTE: MARIA MAURICIA DA SILVA 

REPRESENTANTE: CLEUSA CANDIDO DA SILVA CARVALHO Advogado 

do(a) REQUERENTE: ROBSON CANDIDO SALINAS DA SILVA - MT26088/O 

Advogado do(a) REPRESENTANTE: ROBSON CANDIDO SALINAS DA 

SILVA - MT26088/O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 6 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003904-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MAURICIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON CANDIDO SALINAS DA SILVA OAB - MT26088/O 

(ADVOGADO(A))

CLEUSA CANDIDO DA SILVA CARVALHO OAB - 569.967.301-63 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerido(a) Nome: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, 

RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 Senhor(a) ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A: A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de 

Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial e documentos que 

se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas, bem como sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de 

conciliação designada, nos termos a seguir mencionados e/ou cuja cópia 

segue anexa. PROCESSO N. 1003904-27.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 20.701,00 ESPÉCIE: [Adimplemento e Extinção, Fornecimento 

de Energia Elétrica]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: REQUERENTE: MARIA MAURICIA DA SILVA 

REPRESENTANTE: CLEUSA CANDIDO DA SILVA CARVALHO Advogado 

do(a) REQUERENTE: ROBSON CANDIDO SALINAS DA SILVA - MT26088/O 

Advogado do(a) REPRESENTANTE: ROBSON CANDIDO SALINAS DA 

SILVA - MT26088/O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias, após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 6 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 
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acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014608-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR SEBASTIAO PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT13343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO À(o) EXECUTADO(A): Nome: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: 

RUA DO CAJÁ, 184, RUA MANOEL SANTOS COIMBRA MORRO DA LUZ, 

DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 Senhor(a) ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A: A presente carta, referente 

ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria na qualidade de parte REQUERIDO, para que para que 

proceda ao Pagamento voluntário da condenação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incorrer em Execução Forçada e pagamento de multa, 

nos termos do artigo 523, § 1º. do CPC. PROCESSO N. 

1014608-36.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) REQUERENTE: OSMAR SEBASTIAO PEREIRA LEITE Advogado 

do(a) REQUERENTE: ANA MARCIA SOARES MODESTO - MT13343-O 

REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VÁRZEA GRANDE/MT, 6 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003643-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DOS SANTOS NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: EDSON DOS SANTOS NEVES Endereço: RUA DO 

LIVRAMENTO, 555, (LOT C SUL), CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78110-133 Senhor(a) EDSON DOS SANTOS NEVES: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1003643-62.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 15.124,44 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

11/03/2020 Hora: 12:45 AUTOR: EDSON DOS SANTOS NEVES Advogado 

do(a) AUTOR: DANDY VINICIUS SPANHOL - MT9114/O REQUERIDO(A): 

BANCO PAN ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 6 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003463-46.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERRAZ TORRES NETO OAB - MT208010-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ERIKA SALES Endereço: AVENIDA COUTO 

MAGALHÃES, (LOT CENTRO), CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78110-400 Senhor(a) ERIKA SALES: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 
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Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1003463-46.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[Protesto Indevido de Título]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 06/03/2020 Hora: 15:45 

REQUERENTE: ERIKA SALES Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE 

FERRAZ TORRES NETO - MT208010-O REQUERIDO(A): OI S.A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 6 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003968-37.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIMAR NOGUEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: AGUIMAR NOGUEIRA PEREIRA Endereço: RUA 

SEM DENOMINAÇÃO, 30, QUADRA 14 ETAPA 1, RESIDENCIAL SAO 

BENEDITO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-971 Senhor(a) AGUIMAR 

NOGUEIRA PEREIRA: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1003968-37.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 06/03/2020 Hora: 16:00 REQUERENTE: AGUIMAR 

NOGUEIRA PEREIRA Advogados do(a) REQUERENTE: EDEVANIO 

BARBOSA DA SILVA - MT0008860A, LUCAS SOUZA DIAS - MT23098/O 

REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 6 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003973-59.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA SARTORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA BISELLI CORDEIRO OAB - MT19262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARIA LUCIA SARTORIO Endereço: RUA DOS 

LÍRIOS, (LOT V RÉGIA), VITÓRIA RÉGIA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78131-240 Senhor(a) MARIA LUCIA SARTORIO: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1003973-59.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.629,86 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano 

Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 06/03/2020 

Hora: 17:00 REQUERENTE: MARIA LUCIA SARTORIO Advogado do(a) 

REQUERENTE: NATALIA BISELLI CORDEIRO - MT19262-O REQUERIDO(A): 

BANCO BRADESCARD S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 6 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 
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https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003533-63.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON DA SILVA CORREA OAB - MT23278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1003533-63.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 6 de fevereiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

06/02/2020 17:22:36

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003787-36.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINNE LUCENA SILVA MIKURI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA OAB - MT9107-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESTAR - ASSESSORIA A ENTIDADES SINDICAIS, ASSISTENCIAIS, 

CULTURAIS E FILANTROPICAS PARA GERENCIAMENTO DE PLANOS DE 

AMPARO E BENEFICENTES LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ANA CAROLINNE LUCENA SILVA MIKURI - ME 

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE ARTHUR BERNARDES, 951, Jardim 

Aeroporto, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-100 

Senhor(a) ANA CAROLINNE LUCENA SILVA MIKURI - ME: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1003787-36.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.010,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano 

Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 11/03/2020 Hora: 

13:15 REQUERENTE: ANA CAROLINNE LUCENA SILVA MIKURI - ME 

Advogado do(a) REQUERENTE: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - 

MT9107-O REQUERIDO(A): GESTAR - ASSESSORIA A ENTIDADES 

SINDICAIS, ASSISTENCIAIS, CULTURAIS E FILANTROPICAS PARA 

GERENCIAMENTO DE PLANOS DE AMPARO E BENEFICENTES LTDA 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 6 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009349-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAZ PAULO PAGOTTO OAB - MT5201/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA LOTERICA NOSSA SENHORA D'ABBADIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009349-60.2019.8.11.0002. REQUERENTE: NILTON DA SILVA ALMEIDA 

REQUERIDO: CASA LOTERICA NOSSA SENHORA D'ABBADIA LTDA - ME 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto 

para julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual indefiro o requerimento de designação de 

audiência de instrução e passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater todas as teses apresentadas 

pelas partes, bastando que consigne na sentença os elementos 

formadores da sua convicção. Narra a parte reclamante ter sofrido 

inúmeras visitas dos agentes da empresa concessionária de energia 

elétrica em sua residência visando o corte do serviço respectivo, em 

razão de suposto débito em aberto. Afirma que, em uma dessas visitas, o 

serviço em questão efetivamente foi suspenso, o que deixou sua 

residência sem energia elétrica por mais de 4 horas, em que pese sempre 

ter honrado pontualmente seus débitos. Afirma, ainda, que, num primeiro 

momento, ajuizou ação contra a Concessionária de Energia Elétrica em 

razão destes mesmos fatos, logrando obter indenização por danos morais 

no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). É o que consta do processo nº 

8027775-35.2018.811.0002. Desta feita, por seu turno, ajuizou a presente 
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demanda contra a Casa Lotérica onde efetuava os pagamentos de suas 

faturas de consumo de energia elétrica, visando novamente obter 

indenização por danos morais, ao argumento de que, em verdade, a 

Concessionária jamais teve qualquer culpa no episódio aqui cogitado, e 

que tal fato se deve a erros de leitura supostamente praticados pelo 

referido estabelecimento aqui demandado. A empresa reclamada contesta 

tempestivamente, alegando, em síntese a ausência de dano indenizável e 

a consequente inexistência de responsabilidade civil. Passo a analisar o 

mérito. Compulsando os autos, é possível concluir que a improcedência 

dos pedidos formulados na inicial é medida que se impõe. Com efeito, da 

análise da documentação que instrui os presentes autos, infere-se a 

inexistência de qualquer prova indicando a suposta falha técnica no 

sistema de leitura de código de barras da empresa demandada, de modo 

que se torna impossível atribuir a ela a prática de qualquer ilícito 

relacionado ao registro dos pagamentos aqui mencionados. A propósito, 

na documentação carreada aos autos não há nada que comprove que 

referidos pagamentos efetivamente foram realizados no estabelecimento 

aqui demandado. Assim, no que se refere ao fato em que se funda a 

pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do CPC, exigindo do autor sua 

plena demonstração, por documento lícito e válido, sob pena de 

improcedência da reclamação, assim: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I 

- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

Nesses termos, a parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, 

porquanto só o fato de fazer alegações não garante, por si só a certeza 

do que sustenta, sendo necessário para tanto que seja carreado aos 

autos as provas que forneçam embasamento ao direito invocado. Ainda, 

colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. ÔNUS DA PROVA. 

ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT. Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Deve-se ainda apontar 

que a consequência do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I 

do Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras 

alegações são insuficientes. De outro giro, restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, tem se servido do Poder Judiciário para 

alterar a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, 

portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. No caso em 

tela, o demandante se utilizou do processo de forma indevida pra tentar se 

ver duplamente indenizado em razão do mesmo fato, chegando ao ponto 

de admitir a inocência de uma empresa já condenada nos autos de outro 

processo, servindo-se de forma desleal da segurança conferida pelos 

efeitos da coisa julgada, e pelo fato de ser incabível, no âmbito dos 

Juizados Especiais, ação rescisória. Os fatos mencionados demonstram 

atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante 

como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o 

lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm 

abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento 

de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela 

jurisdicional. Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, opino pelo 

JULGAMENTO IMPROCEDENTE dos pedido da parte Reclamante, ante a 

comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de 

consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito. Condeno ainda a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 

80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) art. 55 

da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão 

ao MMº Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, intimem-se 

as partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Dyego Nunes da 

Silva Souza Juiz Leigo Vistos etc. I. Para que produza os seus legais 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se as partes. III. 

Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do pedido 

contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014733-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RUPPENTHAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO HENRIQUE TELES DE SOUZA OAB - MT11409-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014733-04.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ADRIANA RUPPENTHAL 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto 

para julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual indefiro o requerimento de designação de 

audiência de instrução e passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater todas as teses apresentadas 

pelas partes, bastando que consigne na sentença os elementos 

formadores da sua convicção. Da narrativa dos fatos, colhe-se que a 

autora da demanda firmou contrato de prestação de serviço de viagem 

(pacote turístico) com a empresa requerida, com destino à Cidade de 

Fortaleza/CE, pelo valor de R$ 3.429,05 (três mil, quatrocentos e vinte e 

nove reais e cinco centavos), tendo sido adquiridas, as passagens 

aéreas do referido pacote, junto à empresa Avianca. Diante das notícias 

de que a referida companhia aérea estaria cancelando seus voos em 

razão de processo de falência, alega ter entrado em contato com a 

agência de turismo aqui demandada a fim de que fosse realizado a 

substituição da companhia aérea, o que foi negado pela reclamada. Diante 

de tal negativa, ajuizou a presente demanda postulando a devolução do 

dinheiro pago e indenização por danos morais. A empresa requerida, por 

seu turno, alega ausência de responsabilidade civil e inexistência de dano 

indenizável. Passo a analisar o mérito. Da análise do que consta nos 

autos, a improcedência dos pedidos formulados em sede inicial é medida 

que se impõe. Com efeito, a simples negativa de substituir com 

antecedência a companhia aérea, por si só, não caracteriza qualquer 

ofensa aos direitos da personalidade de modo a se falar em indenização 

por danos morais, tampouco representa recusa ou falha na prestação do 

serviço pois que possa ensejar a devolução do dinheiro, pois, conforme 

consta da impugnação, “próximo da viagem, a Requerida entrou em 

contato com a Autora pedindo que ela comparecesse na agência, pois, a 

Avianca havia falido e precisavam remarcar sua viagem.” Além disso, não 

constam dos autos qualquer informação de que a viagem tenha sido 

efetivamente cancelada ou que esta não tenha ocorrido exclusivamente 

em razão de desídia da agência de turismo aqui reclamada. Portanto, é 

forçoso concluir que a presente demanda carece de comprovação dos 

fatos, razão pela qual se faz necessário julgar improcedentes os pedidos 

formulados na inicial. Assim, no que se refere ao fato em que se funda a 

pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do CPC, exigindo do autor sua 

plena demonstração, por documento lícito e válido, sob pena de 

improcedência da reclamação, assim: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I 

- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A 

parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto só o 

fato de fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, 

sendo necessário para tanto que seja carreado aos autos as provas que 

forneçam embasamento ao direito invocado. Ainda, colhe-se da 

jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, 

INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.1. Incumbe ao autor provar os 

fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). Não se 

desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é medida 

que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT. Acórdão n. 

577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 
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Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Deve-se ainda apontar 

que a consequência do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I 

do Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras 

alegações são insuficientes. Logo, não é cabível também o pleito 

indenizatório. DISPOSITIVO Ante os fatos e fundamentos acima expostos, 

entendo por bem, julgar IMPROCEDENTE a pretensão deduzida no pleito 

inicial, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao MMº Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015585-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURIDES MENDES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

ALEONOR PEDROSO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 6 de fevereiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010224-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL THIAGO CURVO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 6 de fevereiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000009-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INEZ DE FATIMA ROMERO CAVALHEIRO (EXECUTADO)

JOAO APARECIDO CAVALHEIRO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 6 de fevereiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 
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Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001620-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE NAZARIO CHAPARRO (EXECUTADO)

ANANIAS EPIFANIO DA COSTA (EXECUTADO)

JOSE FERNANDO CHAPARRO (EXECUTADO)

ANTONIO DE SOUZA AMORIM (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 6 de fevereiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000140-72.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L C RUVIERI - EPP (EXECUTADO)

LUCICLEIA CLAUDIO RUVIERI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 6 de fevereiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005471-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS CARDOSO & CAMARGO CARDOSO LTDA. - ME (REU)

MARILENE CAMARGO DA SILVA CARDOSO (REU)

AGNALDO ELIAS CARDOSO (REU)

WILLERSON CAMARGO CARDOSO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 
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INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 6 de fevereiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007865-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEMIL MONTAGENS E ARTIGOS DE SERRALHERIA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 6 de fevereiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000210-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENAIDE ANDRADE CASTRO SAMPAIO (EXECUTADO)

ANTONIO PORTELA SAMPAIO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário.Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 6 de fevereiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014953-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO HENRIQUE TEIXEIRA CAETITE (EXECUTADO)

FERNANDO HENRIQUE TEIXEIRA CAETITE (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 
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ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça (referente ao requerido Fernando Henrique Caetite (pessoa física) 

tendo em vista que o Bairro CIDADE ALTA pertence ao Município de 

Cuiabá-MT e somente há nós autos recolhimento de diligência do 2º 

requerido referente ao bairro CENTRO SUL pertence ao Município de 

Várzea Grande - MT), a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck 

Emissão de Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço e 

emite-se a guia com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos 

termos do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. VÁRZEA GRANDE, 6 

de fevereiro de 2020 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Analista 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004748-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA PEREIRA DE LIMA (EXECUTADO)

EDEMILSON LIMA DA SILVA (EXECUTADO)

EDER DE ARRUDA FELFILI (EXECUTADO)

AUTO CENTER 15 DE MAIO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 6 de fevereiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001253-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 6 de fevereiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007397-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORIENTE CONSTRUTORA PROJETOS E EDIFICACOES LTDA - ME (REU)

ANDREIA DOMINGAS FERREIRA (REU)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 6 de fevereiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016486-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA GARCIA MORAES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário.. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 6 de fevereiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013676-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ OTAVIO VASQUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico que a 

Contestação de ID. 289222832 foi apresentada tempestivamente. Ato 

contínuo, procedo à intimação da parte autora para impugná-la no prazo 

legal. ANA PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016503-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920-O (ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico que a 

Contestação de ID. 28817923 foi apresentada tempestivamente. Ato 

contínuo, procedo à intimação da parte autora para impugná-la no prazo 

legal. ANA PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003768-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT9454-O 

(ADVOGADO(A))

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIOTERIO CUSTODIO DA SILVA (EXECUTADO)

JONATHAN DO ESPIRITO SANTO BENITE E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONATHAN DO ESPIRITO SANTO BENITE OAB - 012.218.641-90 

(REPRESENTANTE)

GILSON JOAQUIM SOARES OAB - MT15608/O (ADVOGADO(A))

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com 

a finalidade de intimar o requerido para manifestar nos autos da 

contraproposta apresentada pela autora em ID. 28918466 VÁRZEA 

GRANDE, 6 de fevereiro de 2020 ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019437-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA ROSA DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-O 

(ADVOGADO(A))

JULIANE FERREIRA DOS SANTOS LEAO OAB - MT20365/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - MT14469-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico que a 

Contestação de ID. 28815797 foi apresentada tempestivamente. Ato 

contínuo, procedo à intimação da parte autora para impugná-la no prazo 

legal. ANA PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018536-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENILDO VALVERDE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico que a 

Contestação de ID.28851884 foi apresentada tempestivamente. Ato 

contínuo, procedo à intimação da parte autora para impugná-la no prazo 

legal. ANA PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002728-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILTO DA SILVA BEZERRA FILHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE ALVES OAB - MT7474-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico que a 

Contestação de ID. 28425867 foi apresentada tempestivamente. Ato 

contínuo, procedo à intimação da parte autora para impugná-la no prazo 

legal. ANA PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010660-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO VIEIRA NOIA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça, a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de 

Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a 

guia com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil. VÁRZEA GRANDE, 6 de fevereiro 

de 2020 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003317-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAZIEL FATINI MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico que a 

Contestação de ID. 28872191 foi apresentada tempestivamente. Ato 

contínuo, procedo à intimação da parte autora para impugná-la no prazo 
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legal. ANA PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013120-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARQUES GONZALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYKELLER DE MELLO OAB - SP336677 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico que a 

Contestação de ID. 28872866 foi apresentada tempestivamente. Ato 

contínuo, procedo à intimação da parte autora para impugná-la no prazo 

legal. ANA PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 353270 Nr: 18183-45.2014.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ JESUS FERREIRA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VW S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI FERRONATO PEDRO - 

OAB:19630, MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - OAB:18790/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:15134

 Tendo em vista que o despacho de fl. 200 fora publicado em nome do 

antigo procurador do autor, conforme termo de renúncia e nova 

procuração apresentada às fls. 189/190, impulsiono os autos à nova 

intimação do patrono do autor, a fim de informe nos autos os dados 

bancário para a expedição do alvará, nos termos da decisão de fl.200.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 42216 Nr: 9986-58.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MOACIR FRANCISCO DE PAULA, 

ANA MARIA ARRUDA PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB-MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO BEZERRA BONFIM - 

OAB:5171, CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - OAB:6960/MT

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o exequente apresente a 

planilha atualizada do débito, objetivando viabilizar a análise do pedido de 

indisponibilidade financeira.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 288503 Nr: 7959-19.2012.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONI APARECIDA DE CAMPOS MELO PAES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV FINANCEIRA S.A -CRÉDITO 

-FINANCIMENTO E IVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO TERTULIANO 

RODRIGUES JUNIOR - OAB:12.819/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT 14.469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - 

OAB:PR 24.197/A

 Vistos.

1. Analisando detidamente os autos, verifico que o presente feito 

encontra-se aguardando a realização de pericia desde meados do ano de 

2013, não havendo, salvo melhor juízo, a elaboração de quesitos por 

ambas as partes, tampouco a comprovação do pagamento dos honorários 

periciais.

2. Pois bem. Este Juízo perfilha do entendimento que não se mostra 

necessária a realização de pericia neste tipo de ação, assim, dou o 

prosseguimento do feito da maneira que segue.

3. Intimem-se as partes para que, no prazo de 5 dias, indiquem as provas 

que pretendem produzir.

4. Decorrido o prazo, conclusos para sentença.

5. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 330342 Nr: 26633-11.2013.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINEIDE ANDREIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15.904/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Arcanjo Damas Filho 

- OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT
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 56. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC, somente para afastar do contrato os juros moratórios e multa 

contratual, permanecendo, no entanto, a comissão de permanência. 57. 

Sem condenação em custas processuais em razão da gratuidade deferida 

nos autos. Por ter decaído da parte maior dos pedidos, condeno o autor ao 

pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) 

sobre o valor da causa (CPC, art. 85), cuja exigibilidade fica suspensa por 

ser beneficiário da justiça gratuita.57. Transitada em julgado, não havendo 

qualquer manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, 

com as baixas de estilo.59. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 434861 Nr: 3934-21.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIVANE DE ARAUJO CAMPESATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT/11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 33. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do autor, nesta ação de Busca e 

Apreensão, e, consequentemente, revogo a liminar concedida nos autos, 

determinando a imediata expedição de mandado de restituição do veiculo a 

requerida, ou, em caso de venda, concedo o prazo de 10 (dez) dias para 

que a instituição financeira deposite o valor do veículo pela tabela FIPE, 

devidamente atualizada.34. Quanto à reconvenção, hei por bem JULGAR 

PROCEDENTE o pedido da reconvinte, para determinar a restituição em 

dobro do valor pago indevidamente, estes no importe de R$ 7.273,78 (sete 

mil, duzentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos).35. 

Condeno o autor/reconvido ao pagamento dos honorários advocatícios 

que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 

2º).36. Transitado em julgado, certifique-se, e, não havendo manifestação, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.37. Ciência 

à Defensoria Pública acerca da presente sentença.38. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 330929 Nr: 27214-26.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ROBSON GIOLI DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482

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

OAB:8920/B

 19. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nesta Ação de 

Busca e Apreensão, nos termos do artigo 487, I, do Novel Código de 

Processo Civil.20. Custas pagas na distribuição. Sem condenação em 

honorários advocatícios, haja a vista a inexistência de contestação 

oferecida pelo requerido, tendo apresentado, tão somente, manifestação 

informando a existência da ação revisional.21. Transitado em julgado, 

certifique-se, e, não havendo manifestação, arquivem-se estes autos com 

as devidas baixas e anotações.22. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 371152 Nr: 20287-10.2014.811.0002

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ROBSON GIOLI DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482

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

OAB:8920/B

 Vistos.

 .

1. Cuida-se de Impugnação ao Pedido de Assistência Judiciária, manejada 

por BANCO GMAC S/A, em face de WILSON ROBSON GIOLI DE 

ANDRADE, alegando, em síntese, que a impugnada não fez qualquer 

prova de que sua situação econômica não lhe permita pagar as despesas 

processuais.

 2. Intimada a se manifestar, a impugnada refuta as argumentações do 

impugnante e pede a improcedência do pedido inicial.

3. Após, vieram-me conclusos.

É o necessário relatório.

Decido.

 4. Considerando que o pedido fora realizado sob a égide do CPC/1973, em 

respeito ao “Tempus Regit Actum”, o presente incidente será analisado 

com fundamento na Lei 1.060/50.

5. Apenas para elucidar a questão, há de não se perder de vista que, uma 

vez deferido o benefício da gratuidade da justiça, poderá a parte contrária 

aforar o INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA, 

demonstrando que o beneficiário possui renda suficiente para o custeio da 

demanda. E, depois de comprovada a tese do impugnante, a parte que a 

requereu desnecessariamente poderá ser penalizada com o pagamento 

do décuplo do valor das custas processuais (Lei N.º 1.060/50 – §1º, art. 

4º).

 6. Com efeito, cumpre ao Juiz atuar com vigilância, pois o acesso ao 

Judiciário é norma de ordem pública e os pleitos desse jaez colocam o 

julgador na posição de protetor de tal norma.

7. Todavia, no momento em que fora concedido o benefício, o Magistrado 

que presidia o feito entendeu que a autora preencheu os requisitos legais 

para sua concessão, não tendo o impugnante logrado êxito em comprovar 

qualquer mudança fática na condição financeira da impugnada.

8. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, motivo pelo qual mantenho 

a GRATUIDADE da JUSTIÇA à impugnada, nos termos da Lei N.º 1.060, de 

05 de fevereiro de 1950.

 9. CUSTAS pelo impugnante, isentando-o do pagamento dos honorários, 

uma vez que não incide na espécie em exame.

 10. Preclusa, traslade-se cópia desta decisão aos autos em apenso e 

arquivem-se.

11. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 313659 Nr: 9852-11.2013.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ROBSON GIOLI DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO GMAC S/A

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

OAB:MT 8.920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENITO CID CONDE NETO - 

OAB:40147

 56. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e 

condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios que 

fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), 

ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em razão da gratuidade 

processual deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.57. 

Por conseguinte, REVOGO a tutela de urgência anteriormente 

concedida.58. Expeça-se ALVARÁ JUDICIAL em favor da requerida, para 

abatimento do saldo devedor, cujos dados bancários deverão ser 

informados no prazo de 15 (quinze) dias.59. Transitada em julgado, não 

havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao 

ARQUIVO, com as baixas de estilo.60. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 370543 Nr: 19836-82.2014.811.0002

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ROBSON GIOLI DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482

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

OAB:8920/B
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 10. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, e mantenho o valor 

atribuído à causa na ação revisional.11. CUSTAS pelo impugnante, 

isentando-o do pagamento dos honorários, uma vez que não incide na 

espécie em exame. 12. Preclusa, traslade-se cópia desta decisão aos 

autos em apenso e arquivem-se.13. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 382550 Nr: 424-34.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEIDE ANDREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:MT/11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de 

Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do 

Código de Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, 

consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e 

exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão.10. 

Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

além da verba honorária, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.11. Decorrido o prazo 

recursal, certifique e arquive-se com as baixas necessárias.12. Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 400360 Nr: 11502-25.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISABELLE FIGUEIREDO AHY SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Tulio Fernandes 

Melo - OAB:MT 16.291

 Vistos.

1. Em que pese o despacho retro tenha concedido prazo para 

especificação de provas, melhor analisando os autos, verifico que o autor 

não fora intimado para apresentar sua impugnação.

2. Desta feita, a fim de evitar futuras nulidades, aliado ao fato de que a 

contestação possui preliminares, concedo ao autor, o prazo de 15 dias, 

para querendo, apresentar sua impugnação.

3. Após, conclusos para sentença.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 298157 Nr: 18664-76.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONI APARECIDA DE CAMPOS MELO PAES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO F. ARRUDA 

MONTENEGRO - OAB:15.329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que nesta data proferi decisão nos autos em apenso - 

Cód. 288503, visando o efetivo deslinde daquele feito, aguarde-se o 

devido cumprimento da referida decisão, oportunidade que a presente 

demanda tomará seu regular prosseguimento.

2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 331583 Nr: 314-69.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIL PEDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO SOTOPIETRA - 

OAB:104454/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAIK HALLEY MAGALHÃES - 

OAB:18.893/MT, TADEU CESÁRIO DA ROSA - OAB:18331/O

 Vistos.

1. Considerando que a contestação apresentada possui pleito revisional, 

concedo às partes, o prazo de 5 dias, para que informem as provas que 

pretendem produzir.

2. Após, conclusos para deliberações.

3. Às providências.

Decisão

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

Processo Número: 1013626-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA RJ DIESEL LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALVES CARVALHO OAB - MT25052/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1013626-22.2019.8.11.0002; AUTOR(A): MECANICA RJ DIESEL LTDA - ME 

REU: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT Vistos. 1. Considerando 

a ordem de serviço n. 01/2015/DF, emanada da Direção do Foro desta 

Comarca, que estabeleceu a competência deste Juízo de Direito Bancário, 

verifico que a lide apresentada se enquadra na exclusão desta 

competência, tratando-se de matéria cuja natureza é eminentemente civil, 

prevista no artigo 3º, §2º do referido dispositivo, que transcrevo a seguir: 

“Art. 3º (...) §2º - Excluem-se da competência dessa unidade as ações de 

competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a 

seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido 

esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de 

indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza 

eminentemente civil”. 2. Nesse sentido, segue a jurisprudência: CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO ENTRE O JUÍZO DE DIREITO 

DA 1ª VARA DE DIREITO BANCÁRIO DA REGIÃO METROPOLITANA DE 

FLORIANÓPOLIS E O JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA 

DE PALHOÇA. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE MOVIDA EM FACE DE 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PARA 

IDENTIFICAÇÃO DE EVENTUAL CREDOR. MEDIDA PREPARATÓRIA A 

FUTURA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AÇÃO TIPICAMENTE 

CIVIL. AUSÊNCIA DE INCURSÃO EM QUESTÕES RELACIONADAS AO 

DIREITO BANCÁRIO. ATRIBUIÇÃO ESPECIALIZADA NÃO JUSTIFICÁVEL 

NA HIPÓTESE CIRCUNSTANCIADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2ª VARA 

CÍVEL DA COMARCA DE PALHOÇA. CONFLITO PROCEDENTE. Nos termos 

do artigo 299, caput, do Código de Processo Civil, a definição de 

competência, diante de tutela provisória antecedente, haverá de 

considerar o juízo competente para conhecer do pedido principal. 

Ressalvada a constatação de singularidade que justifique a atribuição 

especializada, é de competência do juízo comum o processo e julgamento 

de ação de consignação em pagamento, baseada nos artigos 335 a 345 

do Código Civil. (TJ-SC – CC: 0001386612019824 Capital 

0001386-61.2019.8.24.000, Relator: 3º Vice-Presidente, Data de 

Julgamento: 02/08/2019, Câmara de Recursos Legados). 3. Deste modo, 

tratando-se de tutela provisória antecedente, haverá de considerar o juízo 

competente para conhecer do pedido principal, o qual, de acordo com a 
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inicial, terá como objetivo principal a indenização por dano moral e material, 

em razão de ato ilícito, matéria que, salvo melhor juízo, é eminentemente 

civil. 4. No caso dos autos, verifica-se que a parte autora não visa 

exibição de documentos para discutir contrato de mútuo bancário, nem 

debater encargos. 5. Portanto, a competência não é decidida meramente 

porque há no polo passivo uma instituição financeira, mas sim pela 

natureza da demanda. 6. Dessa forma, tratando-se de feito de natureza 

eminentemente cível, redistribua-se o presente o feito a uma das varas 

cíveis desta Comarca. 7. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1055901-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS NEVES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 5 5 9 0 1 - 6 3 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ANTONIO 

MARCOS NEVES - ME Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Todavia, analisando os autos, verifico a necessidade da 

emenda da inicial no tocante a alguns pontos que passo a descrever. a) A 

notificação extrajudicial de Id 26551722 não indica quais parcelas estavam 

vencidas quando da efetivação da mesma, bem como, o endereço 

constante na referida notificação (grupo 1597 – cota 27800) diverge do 

endereço informado no contrato entabulado entre as partes. b) Quanto 

aos grupos 8943 (cota 94) e 4182 (cota 172), verifico que sequer foram 

demonstradas a notificação do devedor. c) Ademais, a parte autora 

indicou na inicial o valor de R$ 202.274,80 (duzentos e dois mil e duzentos 

e setenta e quatro reais e oitenta centavos) como valor da causa. 

Todavia, de acordo com a planilha presente na exordial, requer a 

purgação da mora no valor de R$ 222.554,03 (duzentos e vinte e dois mil e 

quinhentos e cinquenta e quatro reais e três centavos). 3. Em que pese o 

juiz tenha a possibilidade de corrigir de oficio o valor dado à causa, no 

caso em comento o autor deverá aditar a exordial a fim de corrigir o valor 

dado à causa, devendo recolher as custas e despesas de ingressos 

remanescentes. 4. Assim, faculto ao autor a emenda da inicial para que, 

no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sane as irregularidades acima 

apontadas, sob pena de extinção da ação sem resolução de mérito (CPC, 

art. 485). 5. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1017421-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAR PEREIRA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1017421-36.2019.8.11.0002; AUTOR(A): ISMAR PEREIRA DE ARAUJO 

REU: AYMORE Vistos. 1. Em que pese a juntada do comprovante de Id 

27718181, verifico que não resta comprovado o pagamento das custas 

processuais e despesas de ingresso, uma vez que se trata de 

agendamento de pagamento de títulos. 2. Dessa forma, intime-se a parte 

autora, a fim de sanar a irregularidade que impede o prosseguimento do 

feito, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, com o comprovante do 

efetivo pagamento, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, 

CPC). 3. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001052-30.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TADEU DANTAS TORRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001052-30.2020.8.11.0002; REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: TADEU DANTAS TORRES Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, necessário se faz a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, podendo ser realizada por carta registrada 

com aviso de recebimento (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. 

Analisando os autos, verifico que o autor não juntou aos autos o AR - 

Aviso de Recebimento da notificação encaminhada ao endereço da parte 

requerida, trazendo apenas o documento sob o Id 27985810, no qual 

consta que a notificação extrajudicial foi encaminhada por telegrama, na 

qual consta a mensagem que o recibo de entrega foi assinado por “MARIA 

SILVA SANTOS”. 4. Ocorre que, de acordo com o entendimento 

jurisprudencial, não ficou configurada a mora, eis que o telegrama não 

está acompanhado do A. R., vejamos: E M E N T AAGRAVO DE 

INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE 

VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADO PARA O ENDEREÇO 

DO DEVEDOR POR TELEGRAMA SEM A.R. – INFORMAÇÃO DOS 

CORREIOS – INEXISTÊNCIA DE FÉ PÚBLICA - MORA NÃO CONFIGURADA - 

REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 

DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E 

REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO 

PROVIDO - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA LIDE 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. A comprovação da mora é pressuposto de 

constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão 

fundada em alienação fiduciária, e a notificação extrajudicial enviada para 

endereço do devedor por telegrama sem AR não é instrumento hábil para 

essa finalidade, uma vez que os Correios não possuem fé pública e a 

informação prestada por eles não tem presunção de veracidade.Aplica-se 

o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que 

consigna a ausência desse elemento necessário, por se tratar de matéria 

de ordem pública, com a consequente extinção da Ação sem julgamento 

do mérito. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018) 

5. Ademais, verifico que a parte autora não comprovou o recolhimento das 

custas processuais e taxa judiciária. 6. Dessa maneira, faculto ao autor a 

emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane as 

irregularidades apontadas, sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito. 7. Intime-se. 8. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002038-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE DE FATIMA EZEQUIEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002038-81.2020.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

MARLENE DE FATIMA EZEQUIEL Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, 

por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106737/2/2020 Página 284 de 290



do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem 

como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001921-90.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR CESAR DE CARVALHO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001921-90.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: IGOR CESAR DE CARVALHO DA SILVA Vistos. 1. Trata-se 

de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no 

Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este 

requisito. 3. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a 

relação contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio 

de que a requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial 

de justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a 

redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada 

pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento 

da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003252-10.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER ANTONIO DA SILVA (EXECUTADO)

WALTER A. DA SILVA - ME (EXECUTADO)

ROSINET CONCEICAO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003252-10.2020.8.11.0002; EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO 

SICREDI SUDOESTE EXECUTADO: WALTER A. DA SILVA - ME, WALTER 

ANTONIO DA SILVA, ROSINET CONCEICAO DA SILVA Vistos. 1. Citem-se 

os devedores para pagarem o débito em 3 (três) dias, contados da citação 

(CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor 

Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o pagamento 

do principal atualizado, com juros, custas e honorários advocatícios (CPC, 

art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante lavratura do 

respectivo auto, e intimando-se os devedores em seguida. 3. Não sendo 

encontrados os devedores, deverão ser-lhes arrestados bens para a 

garantia do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida (CPC, art. 827, caput). 5. 

Consigne no mandado que em havendo pronto pagamento a verba 

honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, 

ainda, que o prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da 

juntada nos autos do mandado de citação, independentemente de penhora 

(CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003243-48.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME WAGNER (EXECUTADO)

PESCADOS PROMOCOES EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003243-48.2020.8.11.0002; EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO 

SICREDI SUDOESTE EXECUTADO: PESCADOS PROMOCOES EIRELI, 

GUILHERME WAGNER Vistos. 1. Citem-se os devedores para pagarem o 

débito em 3 (três) dias, contados da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não 

efetuado o pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça penhorar tantos 

quantos bens bastem para o pagamento do principal atualizado, com juros, 

custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à 

respectiva avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e 

intimando-se os devedores em seguida. 3. Não sendo encontrados os 

devedores, deverão ser-lhes arrestados bens para a garantia do débito 

(CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da dívida (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne no 

mandado que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 
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reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o 

prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos 

autos do mandado de citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 

914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003012-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON A. DONATO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003012-21.2020.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: EDSON A. DONATO Vistos. 1. Cite-se a parte devedora para 

pagar o débito em 3 (três) dias, contados da citação (CPC, art. 829 e ss). 

2. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça penhorar 

tantos quantos bens bastem para o pagamento do principal atualizado, 

com juros, custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à 

respectiva avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e 

intimando-se o devedor em seguida. 3. Não sendo encontrando o devedor, 

deverão ser-lhe arrestados bens para a garantia do débito (CPC, art. 830). 

4. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da divida. (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne no mandado que em 

havendo pronto pagamento a verba honorária será reduzida pela metade 

(CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o prazo de embargos é 

de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos autos do mandado de 

citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a 

expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da execução, para 

os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro as prerrogativas do art. 212 e §

§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002966-32.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNALDO RICARDO DE SOUZA SANTOS (EXECUTADO)

RONDON COM. DE PECAS E MAQUINAS EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002966-32.2020.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: RONDON COM. DE PECAS E MAQUINAS EIRELI, EDNALDO 

RICARDO DE SOUZA SANTOS Vistos. 1. Citem-se os devedores para 

pagarem o débito em 3 (três) dias, contados da citação (CPC, art. 829 e 

ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça 

penhorar tantos quantos bens bastem para o pagamento do principal 

atualizado, com juros, custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), 

procedendo à respectiva avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, 

e intimando-se os devedores em seguida. 3. Não sendo encontrados os 

devedores, deverão ser-lhes arrestados bens para a garantia do débito 

(CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da dívida (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne no 

mandado que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o 

prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos 

autos do mandado de citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 

914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002706-52.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS FERREIRA RAMALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002706-52.2020.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: JOSE CARLOS FERREIRA RAMALHO Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Execução promovida pelo credor, pretendendo receber a quantia 

informada na inicial. 2. Em análise aos documentos colacionados aos 

autos, verifico que o exequente não comprovou o recolhimento das custas 

processuais e taxa Judiciária. 3. Dessa maneira, oportunizo a parte 

exequente, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a irregularidade 

apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme art. 290, 

do CPC e extinção do feito (CPC, art. 485, III). 4. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002757-63.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

XINGU CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002757-63.2020.8.11.0002; AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE REU: 

XINGU CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - ME Vistos. 1. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que o autor não comprovou 

o recolhimento das custas processuais e taxa Judiciária. 2. Dessa 

maneira, oportunizo a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias para 

sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC e extinção do feito (CPC, art. 485, 

III). 3. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003133-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO ALEX BORBA NOGUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 3 1 3 3 - 4 9 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: DIEGO ALEX 

BORBA NOGUEIRA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 
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comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que 

a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e 

poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, 

não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do 

próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. Verifico que 

a Notificação Extrajudicial colacionada aos autos no Id 28711385 

apresente CEP diverso daquele constante no contrato entabulado entre as 

partes. Ademais, a referida notificação retornou com o motivo “não existe 

o número”. 4. Na sequência, juntou instrumento de protesto por edital (Id 

28711387). 5. Outrossim, verifico que o autor não comprovou o 

recolhimento das custas processuais e taxa judiciária. 6. Dessa maneira, 

oportunizo ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias, demonstre a 

constituição em mora do devedor, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 

911/69, sob pena de extinção (CPC, art. 485, IV), bem como, recolha as 

custas e despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da 

distribuição (art. 290 do CPC e extinção do feito (art. 485, inciso III, do 

CPC). 7. Intime-se. 8. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003101-44.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR SILVA DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003101-44.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: LUCIMAR SILVA DA COSTA Vistos. 

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a 

parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá do 

simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada 

por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a 

assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – 

(Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar do autor ter 

colacionado aos autos as Notificações Extrajudiciais (Id’s 28705141 e 

28703238), bem como, o instrumento de protesto no Id 28703239, verifico 

que estas se referem à parcelas com vencimento em 27/07/2019, 

27/04/2019 e 27/06/2019, respectivamente, as quais, de acordo com a 

ficha de cobrança simplificada juntada no Id 28703240, encontram-se 

devidamente quitadas. 4. Outrossim, verifico que o autor não comprovou o 

recolhimento das custas processuais e taxa judiciária. 5. . Assim, uma vez 

que para o desenvolvimento válido e regular da ação de busca e 

apreensão, faz-se necessário que o credor demonstre a constituição em 

mora do devedor, faculto ao autor a emenda da inicial para, no prazo de 

15 (quinze) dias, sanar a irregularidade apontada, sob pena de extinção 

(CPC, art. 485, IV), bem como, recolha as custas e despesas de ingresso, 

sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC e extinção do 

feito (art. 485, inciso III, do CPC). 6. Intime-se. 7. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003064-17.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FERMINO FILHO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003064-17.2020.8.11.0002; REQUERENTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: FERMINO FILHO DE 

SOUZA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido 

Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na 

inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 

2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora 

decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar 

do autor ter colacionado aos autos as Notificações Extrajudiciais, verifico 

que não fora juntado o aviso de recebimento – AR da primeira 

correspondência (Id 28684319). Com relação à segunda notificação, 

enviada para o endereço indicado no contrato, retornou com o motivo 

“Endereço insuficiente – faltou quadra” (Id 28684321), de modo que a 

mora não ficou devidamente comprovada. 4. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA 

FRUSTRADA – DEVOLUÇÃO – MOTIVO DE ENDEREÇO INSUFICIENTE – 

NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR 

– PROTESTO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – MORA NÃO 

CONFIGURADA – LIMINAR CASSADA – RECURSO PROVIDO.A notificação 

válida do devedor para os fins de sua constituição em mora é condição 

imprescindível para o deferimento da liminar de busca e apreensão. 

Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação do protesto 

supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da ação de 

busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a 

aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor demonstrar que 

esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, 

o que não ficou comprovado nos autos. (CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

24/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018)”. 5. Outrossim, verifico que o 

autor não comprovou o recolhimento das custas processuais e taxa 

judiciária. 6. Dessa forma, faculto ao autor a emenda da inicial para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, demonstrar a constituição em mora do devedor, 

sob pena de extinção (CPC, art. 485, IV), bem como, recolha as custas e 

despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 

do CPC e extinção do feito (art. 485, inciso III, do CPC). 7. Às providências. 

. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003024-35.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILDO DA SILVA AQUINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003024-35.2020.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: ROMILDO DA SILVA AQUINO Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Execução promovida pelo credor, pretendendo receber a quantia 

informada na inicial. 2. Em análise aos documentos colacionados aos 

autos, verifico que não foram recolhidas as custas processuais e a Taxa 

Judiciária, necessários para o recebimento do feito. 3. Dessa maneira, 

oportunizo ao exequente, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020108-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO RUFINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1020108-83.2019.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: MARCO 

ANTONIO RUFINO Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

proposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. 

em face de MARCO ANTONIO RUFINO, com pedido liminar, tendo por 

objeto o bem descrito nos autos. 2. Foi determinada a emenda à inicial, no 

intuito de propiciar ao autor a devida comprovação da mora, eis que a 

correspondência enviada retornou com a informação “não existe o 

número” e após a tentativa, fora realizado instrumento de protesto por 

edital. 3. Isso porque, o direito de o credor fiduciário reaver o bem que se 

encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização 

da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3º, do Decreto-Lei nº 911 

/69. 4. Com efeito, a notificação do devedor, para a constituição em mora, 

deve ocorrer por carta registrada, por intermédio do Cartório de Títulos ou 

Documentos, ou pelo protesto do título, caso tenha se esgotado os meios 

para notificação pessoal. 5. No caso presente, a correspondência enviada 

ao requerido retornou sem a devida notificação do devedor. Na sequência, 

o requerente realizou a notificação do devedor por meio do protesto de 

título. 6. Da análise dos atos, vê-se que o autor não esgotou os meios 

possíveis antes de realizar a notificação através do protesto. 7. Nesse 

sentido vem decidindo a jurisprudência pátria: AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO 

ENDEREÇO DO DEVEDOR MAS DEVOLVIDA PELO MOTIVO "NÃO EXISTE 

O NÚMERO" - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - NÃO ESGOTADOS OS 

MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a 

notificação extrajudicial não chegou a ser entregue no endereço fornecido 

no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não 

está caracterizada a mora. A intimação mediante protesto por edital só é 

admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a 

localização do devedor. (RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 

26/03/2018). APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – 

DEFERIMENTO – COMPROVAÇAO DE HIPOSSUFICIENCIA – DEVEDOR 

FIDUCIÁRIO NOTIFICAÇÃO POR CARTA, EXPEDIDA POR CARTÓRIO DE 

TÍTULOS E DOCUMENTOS – INFRUTÍFERA - ENVIADA AO ENDEREÇO DO 

DEVEDOR MAS DEVOLVIDA PELO MOTIVO "NÃO EXISTE O NÚMERO" – 

NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO 

COMPROVADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - PRECEDENTES DO STJ – 

SENTENÇA REFORMADA -RECURSO PROVIDO. Faz jus ao benefício da 

justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as 

despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. 

A comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da 

ação de busca e apreensão. Não tendo havido a regular constituição do 

consumidor em mora, impõe-se a extinção da ação de busca e apreensão. 

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é válida a 

notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde 

que recebida no endereço de seu domicílio, ainda que não pessoalmente 

pelo devedor. (Ap 134343/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018) 8. Ademais, após a intimação 

para emenda da inicial, o autor veio aos autos informando que, antes de 

efetuar o protesto, tentou notificar a parte requerida enviando notificação 

extrajudicial no endereço do contrato (Id 28693052). 9. Ocorre que, as 

notificações de Id 28693057 e 28693058 referem-se às parcelas 03 (com 

vencimento em 15/01/2019) e 04 (com vencimento em 15/02/2019), 

respectivamente, já quitadas pelo devedor, de acordo com a inicial e o 

demonstrativo de Id 27518348. 10. Assim, não comprovada a regular 

constituição em mora do devedor, é caso de extinção do feito, pois 

ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo do processo, na forma do art. 485, IV, do Código de 

Processo Civil. 11. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV e §3º, do CPC. 12. 

Custas pagas na distribuição. 13. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. 14. P. I. C. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001920-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA NUNES LUNGUINHO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 1 9 2 0 - 4 2 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ADRIANA 

NUNES LUNGUINHO DE ALMEIDA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA em face de ADRIANA NUNES LUNGUINHO DE ALMEIDA, com pedido 

liminar, tendo por objeto o bem descrito nos autos. 2. Foi determinada a 

emenda à inicial, no intuito de propiciar ao autor a devida comprovação da 

mora, eis que a correspondência enviada retornou com a informação 

“ENDEREÇO INSUFICIENTE” (Id 18873689). 3. Isso porque, o direito de o 

credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está 

diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que 

dispõe o art. 3º, do Decreto-Lei nº 911 /69. 4. Com efeito, a notificação do 

devedor, para a constituição em mora, deve ocorrer por carta registrada, 

por intermédio do Cartório de Títulos ou Documentos, ou pelo protesto do 

título, caso tenha se esgotado os meios para notificação pessoal. 5. Na 

sequência, o autor requereu o sobrestamento da ação, o que foi 

indeferido, em razão da ausência de previsão legal, concedendo novo 

prazo para regularização do andamento do feito (Id 20782613). 6. Após 

alguns requerimentos de sobrestamento, o autor não comprovou a 

constituição em mora do requerido, sendo novamente determinada a 

emenda à inicial (Id 27960741). 7. O autor, por sua vez, alega que não há 

necessidade de notificar o devedor sobre todas as parcelas inadimplidas, 

pois é débito é decorrente (Id 28859441), juntando aos autos notificação 

realizada após a propositura da ação (Id 28859446). 8. Com efeito, não se 

admite que a notificação ou o protesto ocorram após o ajuizamento da 

ação, uma vez que estes são condição de procedibilidade da ação de 

busca e apreensão. 9. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA - 

PROTESTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INVALIDADE - 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO DEVIDA. A 

constituição em mora do devedor é pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão. Assim, para o 

ajuizamento da demanda é essencial que o credor tenha efetivamente 

comunicado o devedor inadimplente acerca de sua mora, sendo descabida 

a realização de protesto somente após a ordem de emenda da inicial. 

EMENTA: BUSCA E APREENSÃO - DEC. LEI 911/69- NOTIFICAÇÃO - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE.- LEGISLAÇÃO VIGENTE - 

APLICAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - PRINCÍPIOS E GARANTIAS 

CONSTITUCIONAIS - CDC - OBSERVÂNCIA IMPERATIVA. A notificação do 

devedor fiduciário deve ser pessoal, sob pena de se declarar a nulidade 

dessa pactuação, ante a ausência de requisitos necessários à sua 

validade. Não há como acatar qualquer orientação quanto à matéria, se 

verificada a desconformidade destas com a legislação vigente, 

especialmente os artigos 4º e 5º da LINDB, 5º,XXXII, 103-A,170 e 192 

caput da CF/88. (TJ-MG - AC: 10231100100941001 MG , Relator: Antônio 

Bispo, Data de Julgamento: 22/01/2014, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2014)”. 10. Assim, não comprovada a 

regular constituição em mora do devedor, é caso de extinção do feito, pois 

ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo do processo, na forma do art. 485, IV, do Código de 

Processo Civil. 11. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV e §3º, do CPC. 12. 

Custas pagas na distribuição. 13. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. 14. P. I. C. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003297-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX JUNIOR LIMA DE ALVARENGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 3 2 9 7 - 4 8 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ALEX JUNIOR 

LIMA DE ALVARENGA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em 

face de ALEX JUNIOR LIMA DE ALVARENGA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Foi determinada a emenda à inicial (Id 

19543085), a fim de oportunizar ao autor a devida comprovação da mora, 

eis que não fora juntado o aviso de recebimento da notificação 

encaminhada, bem como, ausente o contrato de financiamento firmado 

entre as partes. 3. Isso porque, o direito de o credor fiduciário reaver o 

bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à 

caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3º, do 

Decreto-Lei nº 911 /69. 4. Com efeito, a notificação do devedor, para a 

constituição em mora, deve ocorrer por carta registrada, por intermédio do 

Cartório de Títulos ou Documentos, ou pelo protesto do título, caso tenha 

se esgotado os meios para notificação pessoal. 5. No caso concreto, 

determinada a emenda, o autor juntou aos autos o contrato firmado entre 

as partes (Id 20119343), bem como, requer a reconsideração da decisão 

para comprovação da mora, alegando que a notificação juntada aos autos 

é suficiente para sua comprovação (Id 27776355). 6. Todavia, verifico que 

as notificações extrajudiciais juntadas aos autos (Id’s 27776356 e 

27776357), foram enviadas pelo credor após a propositura da ação, 

sendo a segunda, para endereço diverso do constante no contrato. 

Ademais, as notificações sequer foram recebidas pelo devedor. 7. 

Todavia, não se admite que a notificação ou o protesto ocorram após o 

ajuizamento da ação, uma vez que estes são condição de procedibilidade 

da ação de busca e apreensão. 8. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO 

COMPROVADA - PROTESTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - 

INVALIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

DEVIDA. A constituição em mora do devedor é pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão. 

Assim, para o ajuizamento da demanda é essencial que o credor tenha 

efetivamente comunicado o devedor inadimplente acerca de sua mora, 

sendo descabida a realização de protesto somente após a ordem de 

emenda da inicial. EMENTA: BUSCA E APREENSÃO - DEC. LEI 911/69- 

NOTIFICAÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE.- LEGISLAÇÃO 

VIGENTE - APLICAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - PRINCÍPIOS E 

GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - CDC - OBSERVÂNCIA IMPERATIVA. A 

notificação do devedor fiduciário deve ser pessoal, sob pena de se 

declarar a nulidade dessa pactuação, ante a ausência de requisitos 

necessários à sua validade. Não há como acatar qualquer orientação 

quanto à matéria, se verificada a desconformidade destas com a 

legislação vigente, especialmente os artigos 4º e 5º da LINDB, 5º,XXXII, 

103-A,170 e 192 caput da CF/88. (TJ-MG - AC: 10231100100941001 MG , 

Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 22/01/2014, Câmaras Cíveis / 

15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2014)”. 9. Não 

comprovada a regular constituição em mora do devedor, é caso de 

extinção do feito, pois ausentes os pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo do processo, na forma do 

art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 10. Ante o exposto, declaro 

extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, 

do CPC. 11. Custas pagas na distribuição. 12. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. 13. P. I. C. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010599-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRIC FERNANDO VIEIRA BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1010599-65.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: PATRIC FERNANDO 

VIEIRA BORGES Vistos. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão 

proposta por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO em desfavor de PATRIC FERNANDO VIEIRA BORGES com 

fundamento no art. 3º do Decreto/Lei n. 911/69, visando à apreensão do 

bem descrito na inicial, que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia. 2. 

A inicial veio instruída com o contrato, documentos a ele atrelados e do 

comprovante da mora. 3. A liminar foi deferida e ordenada à citação (Id 

18912398). A medida liminar foi cumprida (Id 19888436) e a citação 

aperfeiçoada consoante documento lançado no Id 19886158. 4. O devedor 

não contestou os pedidos formulados pelo autor em sua inicial, conforme 

se depreende da Certidão de Decurso de Prazo lançada nos autos (Id 

20594379). 5. O autor pugnou pelo julgamento antecipado da lide. 6. O 

requerido, por sua vez, veio aos autos através da manifestação de Id 

25405171, requerendo a intimação da parte autora, a fim de que informe o 

valor de venda do veículo, considerando a informação repassada pela 

instituição financeira. É o necessário relatório. DECIDO. 7. Analisando o 

presente feito verifico que ocorreu a revelia do requerido que apesar de 

devidamente citado, não apresentou defesa no prazo de quinze dias, 

conforme determina o § 3º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 que dispõe: “§ 

3º. O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da 

execução da liminar”. 8. Dessa forma, diante da ocorrência da revelia 

(CPC, art. 344), conheço diretamente do pedido conforme me faculta o art. 

355, II do Código de Processo Civil. 9. Além do mais, a questão destes 

autos versa sobre direitos patrimoniais, portanto, disponíveis, não 

recaindo na regra do art. 345, II, do CPC. 10. Portanto, fica consolidada a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos do proprietário 

fiduciário, ora requerente, podendo este vender o bem, objeto da garantia, 

não por preço vil, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação 

prévia ou qualquer outra medida judicial. 11. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, com 

fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do Código de Processo Civil e 

artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado pela 

Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, consolidando nas mãos do 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da 

medida de busca e apreensão. 12. Defiro o pedido formulado pelo 

requerido (Id 25405171), devendo o autor ser intimado para, no prazo de 

10 (dez) dias, informar o preço da venda do veículo, o qual deverá ser 

aplicado no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes, 

apurando o saldo devedor, se houver. 13. Consigno que, caso o requerido 

tenha interesse na prestação de contas, esta deverá ser interposta em 

ação própria. 14. Condeno o requerido ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além da verba honorária, que fixo em 10% sobre o 

valor da causa. 15. Após o cumprimento da providência pela parte autora 

e, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas necessárias. 16. P.I.C. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito
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