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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 775339 Nr: 4377-03.2015.811.0003

 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: HEITOR WILLINGHOEFER

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON RITTER - 

OAB:OAB/MT15465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5308/A

 Nos termos do Art. 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO a 

PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o 

recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 368,00 e Taxa 

Judiciária no valor R$ 371,00 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 60,22 ao 

Cartório Distribuidor. Para pagamento do FUNAJURIS, a guia deverá ser 

emitida no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link “Emissão de Guias 

Online”, no item “Emitir Guias”, digitar a palavra “custas”, clicar no último 

item “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES”, digitar a 

numeração única e “buscar”. Confirmar os dados e clicar em “Próximo”. 

Ligar no telefone (65) 3617 3763, SOMENTE SE JÁ ESTIVER 

PROTESTADO, caso contrário, clicar em “Ok, entendi”. Digitar o CPF/CNPJ 

do pagante e “enter”. Clicar em “Custas Judiciais” e “Taxa Judiciária” e 

preencher os respectivos valores. Para finalizar, clicar em “Simular Guia” 

e após “Gerar Guia”, imprimir e recolher. O valor do Cartório Distribuidor, 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo de anotações no Cartório Distribuidor e consequente 

encaminhamento para protesto, conforme CNGC/MT e Provimento 20/2019 

- CGJ, art. 4º. Deverá ainda juntar a Guia de Recolhimento do Funajuris, 

bem como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005552-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANITA VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

 

Intima-se as partes, acerca da proposta de honorários periciais nos autos 

(ID 28979899 ), no valor de R$ 4.485,00 0 (quatro mil e quatrocentos e 

oitenta e cinco reais), BEM COMO, intima-se o Requerido Banco BMG 

S/A/interessado para que, uma vez concordes com a proposta, proceder 

o depósito do valor dos honorários no prazo de (5) cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005552-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANITA VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

 

Intima-se as partes, acerca da proposta de honorários periciais nos autos 

(ID 28979899 ), no valor de R$ 4.485,00 0 (quatro mil e quatrocentos e 

oitenta e cinco reais), BEM COMO, intima-se o Requerido Banco BMG 

S/A/interessado para que, uma vez concordes com a proposta, proceder 

o depósito do valor dos honorários no prazo de (5) cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003253-31.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO OTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SAITO OAB - MT0013392A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. (REU)

CEOSP CENTRO DE ENSINO ODONTOLOGICO SMILE PREV LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELE BEAL OAB - RS63690 (ADVOGADO(A))

SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA OAB - SP0266742A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação dos advogados das requeridas para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem contrarrazões ao recurso de Apelação.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000480-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VITOR ITACARAMBI PINHEIRO E CANDIDO (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))

 

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

pericial ID 29011532, nos termos do artigo 477, §1º do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005266-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENIR PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005266-66/2017 Ação: Cobrança Autor: Claudenir Prado. Ré: 

Companhia Excelsior de Seguros Vistos, etc. CLAUDENIR PRADO, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste 

Juízo com a presente “Ação de Cobrança” em desfavor de COMPANHIA 

EXCELSIOR DE SEGUROS, pessoa jurídica de direito privado, aduzindo: 

“Que o autor fora vítima de acidente de trânsito ocorrido em 17.10.2015, 

conforme boletim de ocorrência” Outrossim, a parte autora fora intimada, 

via seu patrono, para sanar as irregularidades, entretanto, deixou 

transcorrer o prazo in albis, conforme certidão (fl.32 – correspondência ID 

11131009). É o relatório necessário. D E C I D O: Devidamente intimada, 
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sob pena de extinção do feito, a parte autora não carreou os documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, conforme determinado às (fl.20 

e fl.20 – correspondência ID 9511966 e 10221105). Como se sabe, para o 

indeferimento da petição inicial é desnecessária a intimação pessoal da 

parte interessada. Nesse sentido: "desnecessária a intimação pessoal das 

partes, na hipótese de extinção do processo por descumprimento de 

determinação de emenda a inicial" (STJ, AgRg nos EDcl na AR nº 3196/SP, 

2a Seção). “PROCESSUAL CIVIL - PETIÇÃO INICIAL - REQUISITOS - 

AUSÊNCIA - INTIMAÇÃO JUDICIAL - NÃO ATENDIMENTO INTEGRAL - 

INDEFERIMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO - ARTS.284, PARÁGRAFO ÚNICO; 295 VI E 267, I, TODOS DO CPC 

- INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - RECURSO - RAZÕES 

DISSOCIADAS - NÃO CONHECIMENTO - PRECEDENTES. - Não obstante 

tenha sido intimado para emendar a petição inicial no prazo assinado pelo 

Juízo a quo, o Apelante não cumpriu integralmente a diligência, porquanto, 

correto o indeferimento da exordial e a extinção do processo sem 

resolução do mérito na forma preconizada do artigo 284, parágrafo único 

c/c os arts. 295, VI, e 267, I, todos do CPC. Impende ressaltar a 

desnecessidade da intimação pessoal, eis que a publicação em nome do 

advogado constituído nos autos é o quanto basta, sendo este o 

entendimento jurisprudencial(..). -Precedentes -Recurso não conhecido”. 

(TRF2, 8ª Turma Especializada; AC 200951010052733, Des. Federal POUL 

ERIK DYRLUND, DJU 03/08/2009) Assim, considerando-se que a parte 

autora devidamente intimada a emendar a inicial assim não procedeu, 

impõe-se a extinção do feito. Face ao exposto, JULGO E DECLARO, por 

sentença, extinto sem resolução de mérito o processo aforado por 

CLAUDENIR PRADO, em desfavor de COMPANHIA EXCELSIOR DE 

SEGUROS, com fulcro no art. 321, do Código de Processo Civil, tendo em 

vista que indefiro a petição inicial. Custas pela parte autora. Façam-se as 

anotações em conformidade com os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 

80/2014/CGJ e nº 88/2014/CGJ. Sem honorários haja vista que não houve 

a citação da parte contrária. Transitada em julgado e cumpridas as demais 

formalidades de praxe, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 18 de dezembro de 2017. Dr. 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001789-30.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

URACI MUNHOZ JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO DE SOUZA ARRAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001789-30/2020 Ação: Reivindicatória Autor: Uraci Munhoz Júnior. 

Réu: Eduardo de Souza Arrais. Vistos, etc. URACI MUNHOZ JÚNIOR, com 

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

Reivindicatória” em desfavor de EDUARDO DE SOUZA ARRAIS, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido de tutela provisória de 

urgência, 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) dias, emende a inicial: a) narrando corretamente os fatos 

(incluindo-se todos os fatos e datas correspondentes à expropriação 

administrativa/extrajudicial do imóvel, que deverão ser descritos e 

caracterizados de forma pormenorizada nos autos), nos termos do 

art.319, III do Código de Processo Civil; b) carreando aos autos as 

matrículas dos imóveis envolvidos na questão em comento, nos termos do 

art. 320, CPC; c) 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, 

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. Transcorrido o prazo, o 

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

Cumpra-se. Roo-MT, 10 de fevereiro de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004663-27.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRIBUNAL DE ARBITRAGEM CONCILIACAO E MEDIACAO DE MATO 

GROSSO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERREIRA DE MOURA (EXECUTADO)

J. MOURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E EVENTOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Intima-se a parte exequente a retirar o Edital de Citação ID 29085733 em 

(10) dez dias e providenciar sua publicação no jornal local, no mesmo 

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

257, parágrafo único do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003312-82.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS FRANCISCO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação dos advogados das partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o que de direito, tendo em vista o retorno dos autos do Tribunal 

de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006164-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE COSTA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO COSTA (EXECUTADO)

 

Intima-se a parte autora para, no prazo legal, requerer o que de direito 

face o cálculo ID 26169691.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001119-26.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUILHERME PFAU JUNIOR OAB - SC17384 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL E MURIEL TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

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

manifeste sobre a certidão do Oficial de Justiça de Id. 18375075.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001405-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZETE RAMALHO GERINO OAB - MT5614/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADALBERTO TIRLONI - EPP (EXECUTADO)

CASSIANA CANDIDO DA SILVA TIRLONI (EXECUTADO)

B3 COMERCIO DE GRAOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO COZER (EXECUTADO)

ADALBERTO TIRLONI (EXECUTADO)

CLAUDINEI CARLOS PESSATTO (EXECUTADO)

 

Intima-se a parte autora para no prazo de 05(cinco) dias, requerer o que 
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direito face a Carta Precatória devolvida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004983-77.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON MORAES AMORIM (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005194-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS CAROLINE DA SILVA LOURENCO BRAGA - ME (EXECUTADO)

THAIS CAROLINE DA SILVA LOURENCO BRAGA (EXECUTADO)

 

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

que de direito nos autos face a Certidão IDs 26431449 e 26431456 .

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005076-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DOS SANTOS MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA MESQUITA MIRANDA OAB - MT23263/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANORAMA IMOBILIARIA LTDA - ME (REU)

 

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

cumprimento ao despacho de Id. 10753637.

Intimação Classe: CNJ-113 RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL

Processo Número: 1009068-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DALL AGNOL MARQUES (REQUERENTE)

FERNANDO FELICIO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO DE CASTRO SILVEIRA (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

PRIMEIRO TABELIONATO E REG DE IMOVEIS DE RONDONOPOLIS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO DE CASTRO SILVEIRA OAB - MT16257-O (ADVOGADO(A))

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

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado dos requerentes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ofereça réplica à contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000829-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

WENDELL ANTONIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

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

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

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004101-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERCULANO DE PAULA REZENDE (REU)

 

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

de direito nos autos face a Certidão ID 26621130.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007998-49.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE DIAS CUNHA (AUTOR(A))

ELIZEU AUGUSTO XAVIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA ARAUJO DA SILVA OAB - MT15566 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SANTA FE LIMITADA (REU)

Outros Interessados:

JOEL RODRIGUES DE FREITAS (CONFINANTES)

ALDA APARECIDA MOREIRA (CONFINANTES)

VANILDO VIEIRA SILVA (CONFINANTES)

MARIA HELENA SOUZA FREITAS (CONFINANTES)

 

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

direito face a(s) correspondência(s) devolvida(s) nos autos. ID 26061694 

- IMOBILIARIA SANTA FE LIMITADA ID 26288531 - JOEL RODRIGUES 

FREITAS ID – 26289250 - MARIA HELENA SOUZA FREITAS

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001435-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME MAGALHAES DE MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO VIEIRA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001435-10.2017 Ação: Monitória Autor: Guilherme Magalhães de Moraes. 

Réu: Alessandro Vieira Me. Vistos, etc... Pelo que se verifica da certidão 

de (id.12291263), o réu fora devidamente citado e não contestou a ação. 

Assim, com fulcro no inciso II e no parágrafo único do artigo 72 do Código 

de Processo Civil, nomeio Curador Especial o Nupraju - Núcleo de Práticas 

Jurídicas da Faculdade Anhanguera de Rondonópolis, pelo advogado 

responsável, o qual deverá ser intimado para apresentar defesa. Vindo 

aos autos, dê-se vista à parte autora, para manifestação em (10) dez 

dias, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004364-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO LOPES BORGES OAB - GO23802 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE RESENDE DA SILVA (REQUERIDO)

 

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

de direito nos autos face a Certidão ID 26261628.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001101-10.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALIPIO DA CRUZ FILHO (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001101-10.2016 Ação: Execução de Título Executivo Judicial Exequente: 

Lodi Recapagem de Pneus Agrícolas Ltda. Executado: João Alípio da Cruz 

Filho. Vistos, etc. Considerando os termos do petitório de (fl.98), hei por 

bem em deferir parcialmente o pedido, devendo o feito permanecer 

suspenso pelo prazo de (60) sessenta dias. Transcorrido o prazo, o que 

deve ser certificado, intime-se a parte exequente, para que no prazo de 

(5) cinco dias, requeira o que de direito. Em caso de inércia, intime 

pessoalmente a exequente, na pessoa de seu representante legal, para 

que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, §1º, CPC), dê andamento ao 

feito, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 05 de 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001689-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE FERNANDA PERIN CALERA (EXECUTADO)

JOSE RICARDO CALERA (EXECUTADO)

JOSE GERALDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

SILVIA HELENA SILVA DOS SANTOS (EXECUTADO)

TEC CONTROL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A 

AGROPECUARIA LTDA (EXECUTADO)

 

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

dias, comprove a distribuição da carta precatória de ID 19808275.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002758-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVALDO JESULINO TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação do advogado da parte autora, para querendo, manifeste sobre 

os embargos de declaração de Id. 22052996, no prazo de (5) cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011838-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

NOEMIR MELO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

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

manifeste sobre a certidão de Id. 22024574.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006421-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA GARAVAZO OAB - MT17941/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006421-70/2018 Ação: Obrigação de Fazer Autor: Jean Arcoverde 

Angeli. Réu: Juliano Arcoverdi Angeli. Vistos, etc. JEAN ARCOVERDE 

ANGELI, com qualificação nos autos, propôs a presente “Ação de 

Obrigação de Fazer” em desfavor de JULIANO ARCOVERDI ANGELI, com 

qualificação nos autos, a autora em sua exordial pugna pelo deferimento 

da assistência judiciária. Por fim, compulsando os autos verifica-se que a 

empresa ré sequer fora citada; que, a parte autora requereu a desistência 

da ação à (fl.673 – correspondência ID 15123511). É o relatório 

necessário. D E C I D O: Trata-se de ação de obrigação de fazer, proposta 

pela autora em 12.06.2018, entretanto, a parte autora pugna pela extinção 

do feito sem resolução do mérito com fulcro no artigo 485, VIII, do Código 

de Processo Civil. Portanto, não há que se falar em interesse processual 

na presente, sendo esta uma das condições da ação, nesse sentido é a 

jurisprudência: “LOCAÇÃO DE IMÓVEIS EXECUÇÃO DE TITULO 

EXTRAJUDICIAL AÇÃO RESCISÓRIA DESISTÊNCIA DA AÇÃO EXTINÇÃO 

COM BASE NO ART. 267, VIII, DO CPC. Nos termos do art. 267, VIII do CPC, 

extingue-se o processo, sem resolução do mérito, quando o autor desistir 

d a  a ç ã o . ”  ( T J - S P  -  A R :  6 0 3 8 4 8 0 2 0 1 0 8 2 6 0 0 0 0  S P 

0060384-80.2010.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 

23/08/2011, 16º Grupo de Câmaras de Direito Privado, Data de Publicação: 

26/08/2011) “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DESISTÊNCIA DA 

DEMANDA. HOMOLOGAÇÃO. ARTIGO 267, VIII, DO CPC. PROCESSO 

AINDA NÃO ANGULARIZADO. EM DECISÃO MONOCRÁTICA, EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA DO ARTIGO 267, 

VIII, DO CPC.” (TJ-RS - AC: 70047288766 RS , Relator: Agathe Elsa 

Schmidt da Silva, Data de Julgamento: 15/03/2012, Quarta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/04/2012) (grifei) Face ao 

exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO EXTINTA sem 

resolução do mérito a presente “Ação de Obrigação de Fazer” promovida 

por JEAN ARCOVERDE ANGELI, com qualificação nos autos, em desfavor 

de JULIANO ARCOVERDI ANGELI, com qualificação nos autos, com fulcro 

no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Custas pela parte 

autora. Façam-se as anotações em conformidade com o Provimento nº 

18/2012/CGJ. Sem honorários porque não houve citação, certifique-se o 

trânsito em julgado ante a desistência do prazo recursal, arquive-se com 

as anotações e baixas de estilo (art.90, CPC). Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 03 de setembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000515-36.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIR TADEU AGOSTINI (EXECUTADO)

SANDRA MARIA RAMBO AGOSTINI (EXECUTADO)

RAMBO & AGOSTINI LTDA - ME (EXECUTADO)

 

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

dias, deposite a diligência do Oficial de Justiça do bairro Jardim Mato 

Grosso na Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos termos do 

Provimento nº 7/2017 – CGJ. Encaminhando-se a guia e o comprovante do 

r e f e r i d o  p a g a m e n t o ,  s e n d o  f e i t a  a t r a v é s  d o  s i t e 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008281-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO DE ALMEIDA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVALDO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT16010/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON CLUGG (EXECUTADO)

 

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

comprove o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002901-73.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI OAB - MT15729-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ADEBLANDES JOAQUIM DA SILVA (REQUERIDO)

 

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

dias, comprove o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça através 

de guia.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 419885 Nr: 2157-42.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO MACHADO ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BOSCO ATAGIBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - 

OAB:13068/MT, VANESSA APARECIDA VIEIRA - OAB:MT/12.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO 

EXTINTO o presente processo, promovido por GILBERTO MACHADO 

ARAUJO, em desfavor de JOÃO BOSCO ATAGIBA, todos com 

qualificação nos autos e, o faço com fulcro no artigo 354 c/c o artigo 485, 

inciso III, § 1º e § 2º, ambos do Código de Processo Civil, condenando o 

autor no pagamento das custas processuais.Transitada em julgado, o que 

d e v e  s e r  c e r t i f i c a d o , 

arquive-se.Publique-se.IntimeM-se.Cumpra-se.Roo-MT, 04 de dezembro de 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 287915 Nr: 2671-39.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇAO RURAL DA REGIAO 

DA GRANDE RONDONÓPOLIS LTDA CERGRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFRANIO SANTANA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie hei por bem 

em REJEITAR a pretensão de (fls.221/224), e, via de consequência, 

determino o prosseguimento do feito executivo, com o desentranhamento 

do mandado de avaliação de (fl.174), para seu integral cumprimento e, 

vindo aos autos, determino à senhora Gestora para que cumpra 

corretamente o comando decisório de (fls.166/168).Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 07 de fevereiro de 2020.Dr. Luiz Antonio 

Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 411419 Nr: 7503-08.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M M C DE OLIVEIRA ME, MARIA MADALENA 

CÂNDIDA DE OLIVEIRA, MILTON ZANA PORTELA, JOSE CARLOS NEVES, 

NIVANDA GIRALDES PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR MARTINS SANTOS - 

OAB:18580/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 7503-08.2008

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executados: M M C de Oliveira Me e Outros.

 Vistos, etc...

MILTON ZANA PORTELA E NIVANDA GIRALDES PORTELA, via seu 

bastante procurador, nos autos de ‘Execução de Título Extrajudicial’ que 

lhe move BANCO DO BRASIL S.A., devidamente qualificado, ingressou 

com o petitório de (fls.148/155v), requerendo que seja o feito chamado à 

ordem, para reconhecer a prescrição da pretensão, ante a ausência de 

citação, pugnando pela condenação do exequente no ônus sucumbencial 

e o deferimento das benesses da assistência judiciária gratuita.

Instado a se manifestar, o exequente requereu a desistência da ação em 

relação aos executados Milton Zana Portela e Nivanda Giraldes Portela, 

devido às tentativas frustradas de citação e o lapso temporal transcorrido, 

bem como, impugnou o pedido de assistência judiciária e a condenação em 

ônus sucumbencial às (fls.158/159) e, a parte executada, por sua vez, 

discordou do pedido de desistência à (fl.160), requerendo a extinção do 

feito nos termos do artigo 487, inciso II do CPC, vindo-me conclusos.

 D E C I D O:

Compulsando os autos, verifica-se que a pretensão levada a efeito pelos 

executados deve ser acolhida, pois, recebida a ação executiva pelo juízo 

em 30.07.2008, ante o despacho inicial de (fl.33), e transcorridos onze 

anos sem a devida citação dos devedores Milton Zana Portela e Nivanda 

Giraldes Portela e, restando comprovado nos autos as diversas tentativas 

de citação, bem como, as reiteradas desídias da parte exequente em 

regularizar a citação, deverá ser reconhecida sua prescrição.

 Insta ressaltar que não poderá ser aplicada a Súmula 106 do STJ onde 

dispõe que “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não 

justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”, pois, 

muito embora a parte tenha diligenciado a fim de buscar o endereço 

atualizado dos devedores, sua desídia foi comprovadamente superior e, 

ainda, a morosidade da justiça, no caso, não fora fato preponderante a 

beneficiar o exequente.

 Neste sentido, segue o entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. 

CITAÇÃO POR EDITAL - AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA 

LOCALIZAR O DEVEDOR - NULIDADE DO ATO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO 

VÁLIDA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO 

DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRANSCURSO DE MAIS DE TRÊS ANOS 

DA DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO. 1 - Se não realizadas diligências 

para a localização do executado por meio de métodos ordinários, é 

necessário reconhecer a invalidade da citação editalícia levada a efeito, 

sobretudo porque a execução pode acarretar em prejuízos irreparáveis ou 

de difícil reparação. Diante da ausência de citação válida do devedor, 

causa interruptiva do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição da pretensão executória, porquanto decorrido o prazo de três 

anos, a que alude a mencionada Lei Uniforme. 2 - Não se aplica o 

Enunciado nº 106, da Súmula do STJ, se a falta de citação não se deu por 

motivos inerentes ao mecanismo da Justiça. A citação por edital é medida 

extraordinária, que deve ser realizada somente quando forem exauridas 

as tentativas em realizar a citação pessoal do executado e estas restarem 

frustradas, em observância às hipóteses previstas no art. 231 do CPC/73 

e aos requisitos dispostos no art. 232, do mesmo diploma legal, aplicável 

ao tempo em que foram praticados os atos processuais. 3 - O prazo 

prescricional para o ajuizamento da ação executiva fundada da cédula de 

crédito comercial é de três anos, a contar do vencimento, a contar a partir 

do seu vencimento (01/01/1999 ? fl.06), nos termos do art. 5º da Lei 

6.840/80, do art. 52 do Decreto-Lei 413/69 e do art. 70 da Lei Uniforme de 

Genébra, aplicáveis ao caso por força no artigo 44 da Lei 103/76. (...). 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...).” (TJ-GO - AI: 

00372474020198090000, Relator: ORLOFF NEVES ROCHA, Data de 

Julgamento: 22/04/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 

22/04/2019) (Grifo e Supressão nossa).

“PROCESSO CIVIL. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO 

TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO 

PRESCRICIONAL. SÚMULA 106 DO STJ. NÃO APLICABILIDADE. 1. Decidiu 

o c. STJ que "as cédulas de crédito comercial têm natureza cambiariforme, 

sendo-lhes aplicada a prescrição trienal prevista na lei uniforme. 

Precedentes." (AgRg no Ag 885860/SP, Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJ 

26/11/2007 p. 172). 2. A interrupção da prescrição se opera com a citação 

válida, retroagindo à data da propositura da ação. Na hipótese dos autos, 

não houve citação válida da parte devedora, não havendo, por 

consequência, que falar-se em interrupção da prescrição, conforme 

estabelece o § 4º do art. 219 do CPC/1973. 3. Inaplicável a Súmula nº 106 

do STJ pois a ausência de citação não se deu em consequência da 

morosidade judicial. 4. Apelação conhecida e não provida.” (TJ-DF - APC: 

20130610149532, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 
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25/05/2016, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

02/06/2016 . Pág.: 281)

Sendo assim, tendo o prazo prescricional iniciado após o recebimento da 

inicial e a ausência de citação válida dos devedores, com o 

comparecimento espontâneo quando já há muito ultrapassado o prazo 

trienal para a sua formalização, deve, pois, a ação ser julgada extinta 

diante da flagrante prescrição do título.

 Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTA a presente 'Ação de Execução de 

Título Extrajudicial ' proposta por BANCO DO BRASIL S.A., com 

qualificação nos autos, em desfavor de MILTON ZANA PORTELA E 

NIVANDA GIRALDES PORTELA, com qualificação nos autos, e o faço com 

amparo no artigo 5º da Lei n. 6.840 /80 c/c o artigo 52 do Decreto-Lei n. 

413 /69 e o artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra c/c o artigo 487, inciso II 

do Código de Processo Civil, condenando o exequente no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez 

por cento) sob o valor atualizado da causa, com fulcro no parágrafo 2º, 

do artigo 85, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, façam as retificações devidas, excluindo-se os executados 

MILTON ZANA PORTELA E NIVANDA GIRALDES PORTELA do polo 

passivo da lide.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 07 de fevereiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 913892 Nr: 9136-05.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->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: RENATA FOCKINK DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONINO MOURA BORGES, ESPÓLIO DE 

RUBENS PEREIRA DE SOUZA, ALDAIR DA SILVA SALDANHA

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONINO MOURA BORGES - 

OAB:839/MS, FERNANDO TURI MARQUES FILHO - OAB:12813, MAURI 

CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 9136-5.2018

Ação: Embargos de Terceiro

Embargante: Renata Fockink dos Anjos.

Embargados: Antonino Moura Borges e Espólio de Rubens P. de Souza.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.131/132), hei por bem em deferir, 

expedindo-se carta precatória, para oitiva das testemunhas arroladas às 

(fls.131/132), 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.125/126), por isso a expedição das 

mencionadas missivas não suspendem a instrução, conforme determina o 

artigo 377 do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 10 de fevereiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 812738 Nr: 413-65.2016.811.0003

 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: LIDERICO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20.487

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

SILVA - OAB:8.184-A MT

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

petição de fls. 182/184.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 804996 Nr: 16302-93.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO POLATO, CAETANO POLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ROGERIO BERTONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIA MARIA DE FARIA Z DE 

MENDONÇA - OAB:OAB/MT7130

 Intimação do advogado do exequente para no prazo legal manifestar-se 

nos autos quanto ao petitório de fls. 442/844.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17230 Nr: 1777-54.1988.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE NEWTON VIEIRA BARBOSA, VERA LUCIA 

LEITIS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS TINOCO FILHO, CECILIA CARVALHO 

TINOCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3076-A, SIMONE FENGLER SPIERING - OAB:11920/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZAID ARBID filho - 

OAB:MT/1822A

 Considerando o lapso temporal do petitório de fls. 1280, impulsiono os 

autos para intimação do advogado do exequente para no prazo legal 

manifestar-se nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35994 Nr: 299-16.1985.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE ADUBOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZULMIRO EVARISTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:MT/ 6.294 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº. 56/07-CGJ, 

Impulsiono os autos a fim de aguardar a suspensão do feito conforme 

retro requerido. Transcorrido o prazo, proceda-se a exequente a devida 

manifestação nos autos, independentemente de intimação, requerendo o 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 704894 Nr: 12872-75.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. LUCILENE COSTA ME - (NOME DE 

FANTASIA: REAL BIJUTERIAS E UTILIDADES), PAULA LUCILENE DA 

COSTA, IRANI DA COSTA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº. 56/07-CGJ, 

Impulsiono os autos para intimação do advogado do exequente para no 

prazo legal trazer aos autos cálculo atualizado da dívida.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 51958 Nr: 385-64.1997.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B.B. ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDIT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR CORREA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOISE RAINER PEREIRA GIONEDIS 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 385-64.1997

Ação: Cobrança

Autora: B.B. Administradora de Cartões de Crédito.

Réu: Arthur Correa Filho.

 Vistos, etc...

B.B. ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO, via seu bastante 

procurador, nos autos da Ação de ‘Cobrança’ que moveu em desfavor de 

ARTHUR CORREA FILHO, devidamente qualificado, ingressou com o 

petitório de (fls.66/67; fls.68/70), pugnando pelo desarquivamento e 

concessão de vistas e, instada a se manifestar, requereu o 

prosseguimento do feito, com a realização de pesquisa via ‘Bacenjud’ 

(fls.73/verso), às (fls.74/verso) pleiteou a concessão de prazo para 

apresentação de cálculo e às (fls.76/79) juntou demonstrativo de cálculo 

atualizado, vindo-me conclusos.

 D E C I D O:

Compulsando os autos, verifica-se que a presente ação de cobrança fora 

julgada procedente em 30.10.1997 (fls.59/61), transitada em julgado, sem 

interposição de recurso; que, em 31.07.1998 requereu a autora a 

suspensão do feito, em razão da impossibilidade de localizar o réu para 

citação (fl.63) e, posteriormente, ante a ausência de manifestação da 

parte autora, fora determinado o arquivamento do feito (fl.65 – 21.10.1998) 

e, somente em 11.02.2019 (fl.66), a parte autora pugnou pelo 

desarquivamento dos autos e seu prosseguimento (fl.73 – 07.06.2019), 

devendo, portanto, ser reconhecida sua prescrição.

 A Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal, dispõe que “O prazo 

prescricional da execução é o mesmo da ação originária”, deste modo, 

conta-se a prescrição da ação de execução a partir do trânsito em julgado 

da sentença do processo de conhecimento, assim, tratando-se de 

cumprimento de sentença decorrente da condenação por quantia - 

cobrança, por exemplo, o credor deve dar início ao procedimento em, no 

máximo, (5) cinco anos (artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil), a contar 

do dia posterior ao não cumprimento voluntário da sentença, pelo devedor, 

e assim sucessivamente, conforme seja o prazo prescricional da ação 

condenatória que ensejou o surgimento do título executivo judicial 

(sentença).

No presente caso, observa-se que o feito restou dormitando nos arquivos 

deste foro judicial, pelo prazo interregno de (20) vinte anos, ultrapassando 

em muito seu prazo prescricional, mesmo que se considerado o prazo 

disposto no artigo 205 do Código Civil.

Neste sentido, segue o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA 

EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TARIFA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. 

PRECEDENTES DO STJ. PRESCRIÇÃO NO MESMO PRAZO DA AÇÃO. 

APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STF. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 1.056 

DO CPC. PRESCRIÇÃO OCORRIDA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DO 

NOVO CPC. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1. O Colendo 

STJ firmou entendimento segundo o qual o prazo prescricional para a ação 

de cobrança de tarifa de energia/água/esgoto é o previsto na regra geral 

do Código Civil, isto é, 10 anos (Código Civil de 2002), ou 20 anos (Código 

Civil de 1916), conforme regra de transição prevista no artigo 2.028 do 

Código Civil de 2002. 2. O prazo da prescrição da execução é o mesmo da 

ação de conhecimento, a teor da Súmula n.º 150, fluindo o prazo a partir 

do trânsito em julgado da sentença condenatória. 3. O verbete sumular n.º 

150 do STF permanece válido, ainda que tenha sido editado antes do novo 

CPC e antes mesmo da Lei 11.232/05, que instituiu o processo sincrético. 

4. O trânsito em julgado da sentença condenatória não gera nova 

pretensão de direito material, razão pela qual a prolação de sentença não 

estabelece um direito material novo, apenas marca temporalmente a 

interrupção de um prazo prescricional para a pretensão já exercida na 

data da propositura da ação. 5. Não se aplica o disposto no artigo 1.056 

do CPC, na medida em que a prescrição ocorreu muito antes da sua 

entrada em vigor, tal como decidido pelo juízo de piso.” (TJ-RR - AC: 

01025679320058230010 0102567-93.2005.8.23.0010, Relator: Des. , Data 

de Publicação: DJe 22/08/2019, p.)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. POLÍTICA SALARIAL. PRESCRIÇÃO PRETENSÃO EXECUTÓRIA 

OPERADA. SUMULA 150 DO STF. - Incide, na espécie, a prescrição 

qüinqüenal, disciplinada pelo Decreto n.º 20.910/32. E a súmula 150 do 

STF dispõe: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da 

ação". -O decurso do prazo de mais de cinco anos, desde o trânsito em 

julgado, sem a propositura da execução, importa em reconhecimento da 

prescrição para a cobrança contra a Fazenda Pública se não 

demonstrado, pelo exequente, que a demora para o ajuizamento da 

execução decorreu por fato do devedor ou por demora imputável ao 

serviço judiciário. -Recurso não provido.” (Apelação Cível Nº 

70073401028, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Leila Vani Pandolfo Machado, Julgado em 25/07/2017).

 “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXECUÇÃO DE VERBA 

HONORÁRIA. PRESCRIÇÃO PRETENSÃO EXECUTÓRIA OPERADA. 

INÉRCIA DO CREDOR. SUMULA 150 DO STF. - O decurso do prazo de 

mais de cinco anos, desde o trânsito em julgado, sem a propositura da 

execução, importa em reconhecimento da prescrição para a cobrança 

contra a Fazenda Pública se não demonstrado, pelo exequente, que a 

demora para o ajuizamento da execução decorreu por fato do devedor ou 

por demora imputável ao serviço judiciário. -Recurso provido. Embargos à 

execução julgados procedentes. Sucumbência invertida.” (Apelação Cível 

Nº 70054405055, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Leila Vani Pandolfo Machado, Julgado em 15/04/2014)

Sendo assim, tendo o prazo prescricional iniciado após o trânsito em 

julgado da sentença do processo de conhecimento e permanecendo a 

autora inerte pelo prazo de (20) vinte anos, sem dar início à execução do 

julgado, deve, pois, a ação ser julgada extinta diante da flagrante 

prescrição do título.

 Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTA a presente 'Ação de Cobrança' 

proposta por B.B. ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO, com 

qualificação nos autos, em desfavor de ARTHUR CORREA FILHO, com 

qualificação nos autos, e o faço com amparo nos artigos 205 e 206, § 5º, 

inciso I, ambos do Código Civil c/c o artigo 487, inciso II do Código de 

Processo Civil, condenando a autora no pagamento das custas 

processuais.

 Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, e após pagas as 

custas devidas, arquive-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 10 de fevereiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 724704 Nr: 5680-23.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PINHEIRO COMÉRCIO DE CEREAIS E 

TRANSPORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENY ANGÉ SOLEDADE 

BITTENCOURT DE ARAÚJO - OAB:29.442OAB/BA, MÁRCIO 

ALEXANDRE MALFATTI - OAB:16.943-A, MÁRCIO ANUNCIAÇÃO 

SACRAMENTO - OAB:311.679OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº. 56/07-CGJ, 

Impulsiono os autos para intimação do advogado do exequente para no 

prazo legal trazer aos autos cálculo atualizado da dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 727661 Nr: 8520-06.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067612/2/2020 Página 9 de 375



 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON TADEU ZONZINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABGAIL DENISE BISOL - 

OAB:5.200/MS, CELICE IVANAGA VELASQUES - OAB:OAB/MS 16.595, 

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:13994-A, 

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, 

FABIANNY CALMON RAFAEL - OAB:21897/O, FERNANDA 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MS 13.953, LARISSA MARQUES BRANDÃO - 

OAB:OAB/MS 19.574, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, LUIS 

AUGUSTO BARBOSA DA SILVA - OAB:OAB/TO 4.681, LUMA MAYARA 

DE AZEVEDO GEVIGIER EMMERICH - OAB:OAB/TO 5134 - B, MAURO 

SOMACAL - OAB:OAB/RS 58.806, RODOLFO FREGADOLI GONÇALVES 

- OAB:OAB/MS 16.338, SUENE CINTYA DA CRUZ - OAB:OAB/GO 28.002, 

YANA CAVALCANTE DE SOUZA - OAB:OAB/GO 22.930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº. 56/07-CGJ, 

Impulsiono os autos para intimação do advogado do exequente para no 

prazo legal trazer aos autos cálculo atualizado da dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 711809 Nr: 6836-80.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOMAQ TRATORPECAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMW CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS 

LTDA, MAURÍCIO SANTOS BENEVENUTO, WESLEY MILHOMEM DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ROBERTO ZILIANI - 

OAB:OAB/MT644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº. 56/07-CGJ, 

Impulsiono os autos a fim de aguardar a suspensão do feito conforme 

retro requerido. Transcorrido o prazo, proceda-se a exequente a devida 

manifestação nos autos, independentemente de intimação, requerendo o 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 717162 Nr: 12579-71.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, SANDRO PISSINI E 

MARQUESINI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCRIS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

LTDA ME, LIONEL FERREIRA DE OLIVEIRA, MARIA CRISTINA ROCHA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:OAB/MT13842A, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº. 56/07-CGJ, 

Impulsiono os autos para intimação do advogado do exequente para no 

prazo legal trazer aos autos cálculo atualizado da dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 717384 Nr: 12815-23.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR JORGE DA SILVA - ME, VALDIR 

JORGE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA RAQUEL BELCUFINE 

SILVEIRA - OAB:OAB/SP 160.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do exequente para no prazo legal 

trazer aos autos o valor atualizado da dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 732547 Nr: 12743-02.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI BARBOSA GUTIERRES DE ALMEIDA, 

MARY ROSE MARCONATO ALMEIDA

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

OAB:14870/O, DANIELA CABETE DE ANDRADE - OAB:9889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA. - OAB:7666-O/MT, DIEGO CARVALHO ALVES 

- OAB:19750

 Intimação da advogada da exequente para que, no prazo de 5 

(cinco)dias, efetue o depósito da diligência do bairro Jd. Guanabara na 

Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos termos do Provimento nº 

7/2017 – CGJ, bem como para manifestar sobre o petitório de fl. 614. 

Encaminhando-se a guia e o comprovante do referido pagamento, sendo 

feita através do site http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de 

Guia de Diligência.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329820 Nr: 2851-36.1994.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR BOECIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE 

NETO - OAB:3052-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:3179/MT, GABRIEL RAPOSO DE MEDEIROS AGUIAR - 

OAB:15614/O

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADEMIR BOECIO, Cpf: 16372930978, Rg: 

1359185, divorciado(a), empresário. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: Intimação da parte exequente para que, no prazo de (5) cinco 

dias - contados da dilação do prazo do edital-, dê andamento no feito, sob 

pena de extinção do processo.

Despacho/Decisão: ESTADO DE MATO GROSSOPODER 

JUDICIÁRIOCOMARCA DE RONDONÓPOLISPRIMEIRA VARA 

CÍVELProcesso nº 2851-36.1994Ação: Execução de Sentença 

Exequentes: Ademir Boencio e Outros.Executada: Imobiliária Aurora Ltda 

Epp.Vistos em correição.Considerando os termos do petitório e documento 

de (fls.497/498), hei por bem em deferir o pedido, devendo o feito 

permanecer suspenso pelo prazo de (120) cento e vinte dias.Transcorrido 

o prazo, o que deve ser certificado, intime-se a parte exequente, para que 

no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito.Em caso de inércia, 

intimem pessoalmente os exequentes, para que no prazo de (5) cinco dias 

(artigo 485, §1º, CPC), deem andamento ao feito, sob pena de 

extinção.Intime-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 14 de março de 2019. Dr. 

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

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, Gabriela Carolina Alves 

de Souza, digitei.

Rondonópolis, 06 de novembro de 2019

Juliana Martello do Amaral Paulista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 731373 Nr: 11782-61.2013.811.0003

 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: NOBERTO ANTONIO ALVES PEREIRA, MARIA 

APARECIDA ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE CEREAIS RONDONOPOLIS 

LTDA, MARINO WIEZOREK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA - 

OAB: MT/5.296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito 

aplicáveis à espécie, JULGO PROCEDENTE a presente “Ação de 

Usucapião” promovida por NORBERTO ANTONIO ALVES PEREIRA e 

MARIA APARECIDA ALVES PEREIRA, com qualificação nos autos, em 

desfavor de COMÉRCIO DE CEREAIS RONDONÓPOLIS LTDA, com 

qualificação nos autos, para declarar o domínio do promovente da ação 

sobre a área descrita e caracterizada nos autos, tudo de conformidade 

com os preceitos dos artigos 1.238 e seguintes do Código Civil. Esta 

sentença servirá de título para transcrição, oportunamente, no Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca. Condeno a ré no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento), sobre o valor dado à causa, na forma do § 2º, do artigo 85 do 

Código de Processo Civil, devendo ser aplicado o disposto no § 3°, do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, expeça-se 

mandado para a transcrição, no Registro de Imóveis da Comarca, após 

a r q u i v e - s e .  P u b l i q u e - s e . I n t i m e m - s e . C u m p r a - s e . R o o - M t . , 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 823765 Nr: 4228-70.2016.811.0003

 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: MARIA APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA LARISSA DIAS DE 

SOUZA SOARES - OAB:16.176-MT, WELSON GAÍVA MARINO - 

OAB:MT/14.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A

 Do Advogado da parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls. 124/145, 

interposto pela parte Requerida.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005566-62.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO SCANDIUZZI (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO 

RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 MANDADO DE 

CITAÇÃO - SETOR 3 EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO LUIZ ANTONIO SARI PROCESSO n. 

1005566-62.2016.8.11.0003 Valor da causa: R$ 109.347,50 ESPÉCIE: 

[Espécies de Contratos]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: Nome: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA 

Endereço: CALÇADA ANTARES, 170, (CENTRO DE APOIO II), 

ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAÍBA - SP - CEP: 06541-065 POLO 

PASSIVO: Nome: ADRIANO SCANDIUZZI Endereço: RUA NADIR 

CARVALHO, Nº 1171, BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL BURITI - CEP: 

787160-35. FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO para 

responder a ação, caso queira, conforme despacho, petição inicial e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado 

aos autos do processo. 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). ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 

212, §2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 

nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 

disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 

art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver 

procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, 

deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família 

ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim 

de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da 

CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados 

deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. 

RONDONÓPOLIS, 11 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003099-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY PEREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UILLERSON FERREIRA DA SILVA OAB - MT20972/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT14755-O (ADVOGADO(A))

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003099-13.2016 Ação: Execução de Sentença Exequente: Roney Pereira 

de Souza. Executada: Passaredo Transportes Aéreos Ltda. Vistos, etc... 

RONEY PEREIRA DE SOUZA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, nos autos de ‘Execução de Sentença’ que move em desfavor 

de PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA, ingressou com o pedido 

de (id.24045129 a id.24045798) para que seja expedido ofício à empresa 

Safetypay Brasil Serviços, para que retenha o valor de R$8.079,43 (oito 

mil e setenta e nove reais e quarenta e três centavos), vinculando-o 

judicialmente, bem como, para que a empresa prestadora de serviços seja 

compelida a informar a conta bancária em que a executada recebe os 

valores das vendas, vindo-me conclusos. D E C I D O: Pois bem, 

analisando a questão trazida à liça, entendo que a mesma deve ser 

parcialmente acolhida, assim, defiro o pedido elencado no (id.24045130, 

pág.3, alínea ‘a’), com fulcro no artigo 835, inciso I do Código de Processo 
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Civil, expedindo-se ofício à empresa Safetypay Brasil Serviços, no 

endereço constante do (id.24045130, pág.3, alínea ‘a’), para que retenha a 

importância de R$8.079,43 (oito mil e setenta e nove reais e quarenta e 

três centavos), de propriedade da executada, depositando-a junto à Conta 

Única do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado. Insta ressaltar, que a 

penhora de recebíveis em operações mercantis, realizadas com cartão de 

crédito ou débito, constituem penhora de crédito e não de faturamento, de 

tal sorte que não há necessidade da nomeação de administrador judicial. 

Cumprida a ordem, intimem-se as partes da penhora, devendo ser 

observado o disposto no artigo 841 do Código de Processo Civil. De outro 

lado, indefiro o pedido de (id.24045130, pág.3, alínea ‘b’), eis que referida 

medida é inócua. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 11 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM CÍVEL

Processo Número: 1001952-10.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR PEREIRA DO NASCIMENTO (ORDENANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMARIO ALMEIDA FREIRE OAB - MT24634/O (ADVOGADO(A))

ERILENE PEREIRA DE ANICESIO OAB - MT18944/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER DA SILVA SANTOS (ORDENADO)

WAGNER DA SILVA SANTOS - EPP (ORDENADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001952-10/2020 Ação: Carta de Ordem Juízo Ordenante: Segunda 

Secretaria Cível de Direito Privado Ordenante: Valmir Pereira do 

Nascimento. Ordenado: Wagner da Silva Santos – EPP e Outros. Vistos, 

etc. VALMIR PEREIRA DO NASCIMENTO, com qualificação nos autos, 

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

WAGNER DA SILVA SANTOS – EPP e WAGNER DA SILVA SANTOS, 

pessoa jurídica de direito, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Analisando que a presente Carta de Ordem é dirigida a Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza, Milene Aparecida Pereira Beltramini, a qual é titular 

da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, não verifico 

motivos plausíveis para a sua tramitação neste juízo. Assim sendo, 

dou-me por incompetente para dirimir a presente questão, declinando da 

competência. Após, procedidas as baixas e anotações devidas, efetue-se 

a distribuição para a Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT 

desta Comarca. Intime-se. Cumpra-se de imediato. Roo-MT, 10 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: 1001523-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYANNY LIVIA MIRANDA NOCETI OAB - MT18652-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 n° 

1001523-77.2019 Ação: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais Autor: Luiz Antonio Ribeiro Ré: Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A Vistos, etc... LUIZ ANTONIO RIBEIRO, com 

qualificação nos autos, ingressara com a presente ação em desfavor de 

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

jurídica de direito privado. Devidamente citada, ofereceu contestação, 

havendo impugnação. Foi determinada a especificação das provas: a 

autora não requereu produção de provas (fl.206/207 – Id 26087269); e, a 

empresa ré, apreciação dos documentos acostados aos autos (fl.205 – Id 

25735656), vindo-me os autos conclusos. D e c i d o: Analisando a 

questão posta à liça, não vejo como aplicar o disposto no inciso I, do artigo 

355 do Código de Processo Civil. Para proceder a perícia técnica, nomeio o 

senhor CESAR AUGUSTO LANZARINI, engenheiro elétrico, portador do 

CPF 004.264.869-60, RG 6586182/PR, inscrito no CREA/MT SOB N° 

1200227972, residente e domiciliado à Avenida Jaime Fernandes dqa 

Costa n° 933, Residencial Colonial, Aptº 06, Bairro Vila Autora, telefone: 

066 3425-4473 e 66 99627-2535, o qual deverá ser intimado e apresentar 

proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, dando-se vista às 

partes. Os honorários ficarão à cargo do autor, o qual deverá efetuar o 

depósito junto à Conta Única 03 (três) dias antes do início dos trabalhos, 

sob pena de perda dessa prova. Faculto às partes apresentação de 

quesitos e assistente técnico. Autorizo a senhora Gestora a designar dia 

e horário para início dos trabalhos, intimando-se as partes. Prazo para 

entrega do laudo é de 20 (vinte) dias. Para audiência de instrução e 

julgamento, hei por bem em designar o dia 29 de julho de 2020, às 14:00 

horas, para audiência de instrução e julgamento. Fixo o prazo comum de 

15 (quinze) dias para as partes apresentarem rol de testemunhas, na 

forma do § 4° do artigo 357 do mesmo Estatuto Processual. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-Mt, 11/fevereiro/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª. Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001923-91.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IDALINA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE FELIX DIAS OAB - MT25226/O (ADVOGADO(A))

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO OAB - MT19388-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1001923-91.2019 Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais 

Autora: Maria Idalina Ferreira Réu: Banco Pan S/A Vistos, etc... MARIA 

IDALINA FERREIRA, com qualificação nos autos, ingressara com a 

presente ação em desfavor de BANCO PAN S/A, pessoa jurídica de direito 

privado. Devidamente citado, ofereceu contestação, havendo impugnação. 

Foi determinada a especificação das provas: a autora requereu o 

julgamento antecipado da lide (fl.102 – Id 27304697); e, a empresa ré, 

produção de provas (fl.100 – Id 27242661), vindo-me os autos conclusos. 

D e c i d o: Analisando a questão posta à liça, não vejo como aplicar o 

disposto no inciso I, do artigo 355 do Código de Processo Civil. Defiro a 

prova oral requerida pela empresa ré, ou seja, o depoimento pessoal da 

autora. Para audiência de instrução e julgamento, hei por bem em designar 

o dia 16 de abril de 2020, às 15:00 horas, para audiência de instrução e 

julgamento. Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes 

apresentarem rol de testemunhas, na forma do § 4° do artigo 357 do 

mesmo Estatuto Processual. No que se refere a expedição de ofício à 

agência do Banco Bradesco S/A, conforme requerido a (fl.100), não vejo 

nenhum elemento plausível para tal, uma vez que a autora não nega que 

tenha havido depósito da importância de R$ 464,63 (quatrocentos e 

sessenta e quatro reais, sessenta e três centavos), em sua conta. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt, 11/fevereiro/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007267-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON APARECIDO DOS SANTOS ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILIA FERNANDES DAS GRACAS OAB - MT16869/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO FORTUNATO CAMPOS (REU)

CAMILA GOMES DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS PAULO MODESTO OAB - MT0015220A (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1007267-87.2018 Ação: Cobrança Autor: Adilson Aparecido dos Santos 

Almeida Réus: Fábio Fortunato Campos e Camila Gomes da Silva Vistos, 

etc... ADILSON APARECIDO DOS SANTOS ALMEIDA, com qualificação nos 

autos, ingressara com a presente ação em desfavor de FÁBIO 

FORTUNATO CAMPOS e CAMILA GOMES DA SILVA, com qualificação nos 

autos. Devidamente citados, ofereceram contestações, havendo 

impugnação. Foi determinada a especificação das provas: o autor 

requereu o julgamento antecipado da lide (fl.97 – Id 27169937); e, o réu, 

produção de prova oral (fl.99 – Id 27311542), a ré nada requereu, 

conforme se verifica pela certidão de (fl.100 – Id 28036211, vindo-me os 

autos conclusos. D e c i d o: Analisando a questão posta à liça, não vejo 

como aplicar o disposto no inciso I, do artigo 355 do Código de Processo 

Civil. A preliminar esposada pela ré Camila (fl.63 – Id 22122072), está 

intimamente ligada à matéria de fundo, razão pela qual, deverá ser 

analisada quando do exame do mérito da causa. Defiro a prova oral 

requerida pelo réu, assim, para audiência de instrução e julgamento, hei 

por bem em designar o dia 10 de junhp de 2020, às 14:00 horas, para 

audiência de instrução e julgamento. Fixo o prazo comum de 15 (quinze) 

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

artigo 357 do mesmo Estatuto Processual. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt, 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012502-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO GONCALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE VIDA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1012502-35.2018 Ação: Cobrança de Seguro Autor: Gilberto Gonçalves 

de Souza Ré: Mapfre Vida S/A Vistos, etc... GILBERTO GONÇALVES DE 

SOUZA, com qualificação nos autos, ingressara com a presente ação em 

desfavor de MAPFRE VIDA S/A, pessoa jurídica de direito privado. 

Devidamente citada, contestou o pedido, havendo impugnação. Foi 

determinada a especificação das provas, tendo a parte autora requerido o 

julgamento antecipado da lide; e, a empresa ré, produção de prova pericial, 

vindo-me os autos conclusos. D e c i d o: Analisando a questão posta à 

liça, não vejo como aplicar o disposto no inciso I, do artigo 355 do Código 

de Processo Civil. A preliminar levada a efeito pela empresa ré, a meu ver, 

não tem como prevalecer, senão vejamos: O art. 5º da Constituição 

Federal trata dos direitos e garantias fundamentais e, em seu inciso 

XXXIV, alínea 'a', traz o direito de petição, a saber: Art. 5º Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes: (...) XXXIV - são a todos assegurados, 

independentemente do pagamento de taxas: o direito de petição aos 

Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de 

poder; Assim, é direito de todo e qualquer cidadão peticionar aos Poderes 

Públicos em defesa de direitos, incluindo o Poder Judiciário. Nesse sentido, 

o inciso XXXV do supracitado artigo dispõe sobre o direito de acesso à 

justiça, in verbis: XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito; Desta feita, condicionar a apreciação 

judicial ao prévio procedimento administrativo configura flagrante violação 

ao direito de petição e acesso à justiça. “EMENTA: REMESSA 

NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

RESTABELECIMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE OFERTADA PELO 

IPSEMG. REGULAR CONTRIBUIÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA NÃO 

VERIFICADA NA ESPÉCIE. INTERESSE DE AGIR DA AUTORA. 

CONTESTAÇÃO DO MÉRITO. PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. I -A decisão proferida em outra ação judicial 

proposta contra o IPSEMG, determinando o cancelamento da contribuição 

mensal a título de custeio saúde, inviabilizando, evidentemente, a 

continuidade da fruição dos serviços médicos oferecidos pelo IPSEMG não 

alcança a pretensão de nova adesão ao plano de assistência à saúde 

com o retorno das contribuições, mediante descontos mensais nos 

proventos de aposentadoria da servidora estadual. II. A nova adesão ao 

sistema e a continuidade da prestação dos serviços assistenciais 

pressupõem o pagamento das contribuições relativas ao período em que a 

parte passa a se vincular novamente ao plano de assistência médica do 

IPSEMG. III. Inexiste carência de ação pela ausência do prévio 

requerimento extrajudicial e a inequívoca resistência à pretensão de 

restabelecimento do plano mediante regular contribuição, quando o Réu 

refuta o pedido autoral em sua contestação, chancelando a resistência à 

pretensão inicial. IV. Os honorários advocatícios de sucumbência devem 

ser fixados nos termos do art. 85 e §§ 2º e 3º do CPC/2015.(TJMG - 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0431.10.000415-6/001 – REL.DES. WASHINGTON 

FERREIRA, julgado em 19 de junho de 2018). É o caso dos autos, razão 

pela qual, rejeito-a. Para proceder a prova pericial, nomeio o Dr. Marcos 

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

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

honorários do perito em R$ 1.000,00 (um mil reais), valor que deverá ser 

ombreado pela empresa ré, a qual deverá efetuar o depósito junto à Conta 

Única 03 (três) dias antes do início dos trabalhos, sob pena de perda 

dessa prova. Autorizo a senhora Gestora a designar dia e horário para 

início dos trabalhos, intimando-se as partes. Prazo para entrega do laudo é 

de (20) vinte dias, e, uma vez aportando aos autos, dê-se vista às partes, 

bem como autorizo, desde já, o levantamento dos honorários periciais, 

expedindo-se alvará judicial, mediante as cautelas de estilo. Expeça-se 

ofício conforme requerido a (fl.479 – Id 27228847), com prazo de 10 (dez) 

dias para cumprimento. Para audiência de instrução e julgamento, designo 

o dia 10 de junho de 2020, às 15:00 horas. Fixo o prazo comum de 15 

(quinze) dias para as partes apresentarem rol de testemunhas, na forma 

do § 4° do artigo 357 do mesmo Estatuto Processual. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-Mt, 11 de fevereiro de 2020.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª. Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001638-64.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA NASCIMENTO DOS REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ARIOSVALDO BATISTA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO ALVES ARCOVERDE OAB - MT6761/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001638-64.2020.8.11.00003 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: 

Vara Única de Guiratinga – MT Autora: Joana Nascimento dos Reis. Réu: 

Carlos Ariosvaldo Batista de Souza. Vistos, etc. Da análise detida dos 

autos, verifica-se que a presente missiva tem como finalidade a citação do 

réu para comparecimento em audiência designada para o dia 02 de março 

de 2020, Sr. Carlos Ariosvaldo Batista de Souza, na Ação de Alimentos 

sob nº638-19.2018.811.0036 (Código – 55888). In casu, considerando que 

o nosso Egrégio Tribunal de Justiça em razão do Provimento 

nº10/2003/CM, do Conselho de Magistratura do Estado de Mato Grosso, 

em face do que estabelece o artigo 57 da Lei Estadual nº4.964/85 (COJE), 

prevê que nesta Comarca somente as Varas de Família e Sucessões têm 

competência para processar e julgar os feitos envolvendo as matérias de 

família e sucessões, bem como as ações de jurisdição voluntária 

(destaquei). Assim, verifica-se a incompetência deste Juízo para 

processar a presente missiva, pelo que determino a remessa destes autos 

a uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões desta Comarca, 

mediante as cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se de imediato. Roo-MT, 

11 de fevereiro de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000177-96.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNON JOSE ALVES VELASCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO(A))

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO OAB - MT19388-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON FERREIRA NOVAES - ME (REQUERIDO)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

ERONI PEDRO DA SILVA OAB - MT9677-O (ADVOGADO(A))

JANETE POZZA OAB - MT9342-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processos Judiciais Eletrônicos 

nº1000177-96/2016 e nº1000181-36/2016, nº1000182-21/2016 , 

nº1000187-43/2016 e nº1000200-42/2016 Ação: Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais Autor: Wagnon 

José Alves Velasco. Réus: Banco Bonsucesso Consignado S/A e Gilson 

Ferreira Novaes – ME. Vistos, etc. WAGNON JOSÉ ALVES VELASCO, 

pessoa física com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou neste juízo com a presente ‘Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Indenização por Danos Morais’ em desfavor de BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e GILSON FERREIRA NOVAES – ME, 

ambos pessoa jurídica de direito privado, aduzindo: “Que, o autor é 

servidor público do Estado de Mato Grosso, desde o dia 01 de fevereiro 

de 2000, ocupando o cargo de professor da Educação Básica na Escola 

‘E. E. Daniel Martins Moura’, recebendo mensalmente os subsídios através 

do Banco do Brasil S/A; que, fora ‘tomado de espanto’ quando tirou o 

extrato de sua conta e vira que seu ordenamento não correspondia ao 

devido; que, de posse do demonstrativo de cálculo (Ficha Financeira), 

percebera a existência de descontos indevidos, eis que não efetivara o 

contrato de Adesão de Empréstimo Consignado sob nº10411908-3 com o 

réu; que, o autor ao ler o nome do réu, tivera certeza de que fora vítima de 

fraude e, realizara as investigações necessárias, a fim de descobrir, 

entenda-se ‘ter em suas mãos as provas’ que necessitava para isentar-se 

de quaisquer obrigações realizadas por terceiros; que, entrara em contato 

com a Empresa Consignum (Programa de Controle e Gerenciamento de 

Margem), através da ‘Central de Atendimento Empréstimo Bomsucesso’; 

que, a esta empresa fornecera cópia dos documentos ; que, ‘a olhos nus 

percebe-se grosseiramente que as assinaturas foram falsificadas’; que, o 

autor afirma veementemente não ter assinado tais papéis; que, tomara 

conhecimento do empréstimo em seu nome, o qual havia sido contratado 

mediante ‘Termo de Adesão Empréstimo Consignado’, Proposta sob 

nº850736871, Contrato nº10411908-3, no importe de R$3.280,48 (três mil, 

duzentos e oitenta reais e quarenta e oito centavos), sendo o valor da 

parcela R$137,55 (cento e trinta e sete reais e cinquenta e cinco 

centavos), no total de (33) trinta e três parcelas, sendo o primeiro 

vencimento para o dia 22 de dezembro de 2015 e o último para o dia 22 de 

agosto de 2018; que, há outros (4) quatro contratos, sendo eles, Proposta 

sob nº850736667, Contrato nº104103004, no importe de R$390,31 

(trezentos e noventa reais e trinta e um centavos), sendo o valor da 

parcela R$42,45 (quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), no 

total de (10) dez parcelas, sendo o primeiro vencimento para o dia 22 de 

dezembro de 2015 e o último para o dia 22 de setembro de 2016; Proposta 

sob nº850736981, Contrato nº10414129194, no importe de R$1.658,33 

(um mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos), 

sendo o valor da parcela R$53,30 (cinquenta e três reais e trinta 

centavos), no total de (59) cinquenta e nove parcelas, sendo o primeiro 

vencimento para o dia 22 de dezembro de 2015 e o último para o dia 22 de 

outubro de 2020; Proposta sob nº850736793, Contrato nº10412894-5, no 

importe de R$675,51 (seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta e um 

centavos), sendo o valor da parcela R$38,22 (trinta e oito reais e vinte e 

dois centavos), no total de (23) vinte e três parcelas, sendo o primeiro 

vencimento para o dia 22 de dezembro de 2015 e o último para o dia 22 de 

outubro de 2017 e ‘Termo de Adesão Empréstimo Pessoal e Cartão’, por 

meio de Adesão de Empréstimo sob nº080020243267 e Adesão de Cartão 

sob nº08202432673, no valor de R$1.567,49 (um mil, quinhentos e 

sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos); que, a parte autora 

certamente fora vítima de fraude, uma vez que desconhece a origem dos 

malfadados descontos e/ou adesão dos contratos; que, o autor afirma 

possuir outros contratos com o réu, porém, desconhece o desconto 

referente ao nº8430, no importe de R$271,52 (duzentos e setenta e um 

reais e cinquenta e dois centavos), eis que proveniente de contrato 

fraudado; que, os contratos que geram o desconto no importe de 

R$271,52 (duzentos e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos) 

são fraudados, afirmando o autor tratar-se de golpe; que, requerera em 

sede tutela antecipada de urgência a suspensão dos descontos no 

importe de R$271,52 (duzentos e setenta e um reais e cinquenta e dois 

centavos), bem como, que seja oficiado o empregador a fim de que se 

suspendam os descontos no concernente aos contratos Proposta sob 

nº850736871, Contrato nº10411908-3, Proposta sob nº850736667, 

Contrato nº104103004, Proposta sob nº850736981, Contrato 

nº10414129194, Proposta sob nº850736793, Contrato nº10412894-5 e 

Adesão de Empréstimo sob nº080020243267 e Adesão de Cartão sob 

nº08202432673; que, no mérito requerera que fossem declarados os 

débitos inexistentes, bem como, que a ré fosse condenada ao pagamento 

de indenização de danos morais. Junta documentos e atribui a causa o 

valor de R$133.433,14 (cento e trinta e três mil, quatrocentos e trinta e 

três reais e quatorze centavos) [soma total das ações], postulando a 

presente sob o manto da assistência judiciária gratuita.” A assistência 

judiciária e a liminar foram deferidas às (fls.58/60 – correspondência ID 

1053313), não sobrevindo recurso. Realizou-se audiência de conciliação 

de (fls.68/71 – correspondência ID 1426389 a ID 1429182 e fls.126/130 – 

correspondência ID 1695876 a ID 1695883), entretanto, não se obteve 

êxito. Devidamente citada, contestou o pedido, onde procura rechaçar as 

assertivas levadas a efeito pelo autor, dizendo: “Banco Bonsucesso 

Consignado S/A – que, preliminarmente, arguira conexão das ações 

n º1000181-36 .2016 .8 .11 .0003 ,  n º1000182 -212016 .8 .11 .0003 , 

nº1000187-43.2016.8.11.0003 e nº1000200-42.2016.8.11.0003, nos 

termos do artigo 55 do Código de Processo Civil; que, comprovara o 

cumprimento da medida liminar; que, no mérito, jamais houvera falta de 

compromisso do réu e por inescusável ato de boa-fé, a presente ação foi 

encaminhada ao Setor de Auditoria Interna para verificação, porém, não 

foram encontradas quaisquer anormalidades; que, o autor, por livre e 

espontânea vontade, celebrara junto ao Banco Bonsucesso os Contratos 

de Empréstimos nº104119083, firmado em 06/11/2015, no valor de 

R$3.280,48 (três mil duzentos e oitenta reais e quarenta e oito centavos), 

a ser pago em 33 (trinta e três) parcelas mensais de R$137,55 (cento e 

trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) cada; nº104103004, 

firmado em 05/11/2015, no valor de R$390,31 (trezentos e noventa reais e 

trinta e um centavos), a ser pago em 10 (dez) parcelas mensais de 

R$42,45 (quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) cada; 

nº104129194, firmado em 06/11/2015, no valor de R$1.658,33 (mil 

seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos), a ser pago 

em 59 (cinquenta e nove parcelas) parcelas mensais de R$53,30 

(cinquenta e três reais e trinta centavos) cada; nº10412894-5, firmado em 

13/01/2015, estando os contratos encontram-se ativos e adimplentes; que, 

o Termo de Adesão sob nº820243267, fora firmado em decorrência do 

saque no cartão realizado no dia 23/08/2011, no importe de R$1.567,49 

(um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos); 

que, os contratos tratam-se de portabilidade de um contrato que o autor 

mantinha junto ao Banco Itaú BMG Consignado, o qual passara a ser de 

responsabilidade do banco réu; que, na referida transação não foram 

disponibilizados valores, eis que se tratava de transferência entre bancos; 

que, houvera total repasse do crédito ao Banco Itaú BMG; que, no contrato 

refutado há o aceite do autor; que, não há que se falar em invalidade do 

contrato; que, o autor, por livre e espontânea vontade, devidamente 

celebrou e aceitou o contrato em comento, e teve ciência do número de 

parcelas, valores, datas de vencimentos, taxas de juros e demais dados, 

anuindo com todas as cláusulas contratuais; que, a alegação de 

desconhecimento das avenças é facilmente afastada pela cópia do 

contrato e demais documentos aqui apresentados; que, em momento 

algum o autor provara qualquer vício de vontade na celebração dos 

contratos objetos da lide; que, a realização de saque diretamente junto ao 

banco réu não necessita, necessariamente, do uso do cartão plástico, 

tampouco de seu desbloqueio; que, o serviço de saque em espécie é 

comum a qualquer cartão de crédito existente no mercado; que, o serviço 

de saque com crédito em conta é comum aos cartões de crédito com 

pagamento mínimo da fatura; que, em atendimento às normas 

estabelecidas no convênio firmado junto ao órgão pagador, todos os 

meses é enviada à parte autora, de acordo com os dados fornecidos no 

contrato, uma fatura que, além discriminar o débito existente, pode ser 

utilizada para efetuar pagamentos amortizando ou até mesmo liquidando a 
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dívida, visto que, o valor mínimo da fatura correspondente à averbação da 

margem é descontado diretamente na folha de pagamento; que, por óbvio, 

o não pagamento integral da fatura acarreta a incidência de encargos 

sobre o saldo devedor; que, não cabe a inversão do ônus da prova, no 

caso dos autos, eis que em direito é impossível a prova negativa de 

vontade; que, a partir da existência do contrato refutado, no qual se 

encontra o aceite do autor exarado por meio de sua assinatura, não cabe 

a sustentação de que não o celebrara, dessa forma, não há 

demonstração de abalo de ordem moral apto a ensejar a reparação na 

forma pretendida; requerera a improcedência da demanda, bem como, a 

condenação da parte autora em custas e honorários de sucumbência. 

Junta documentos. Gilson Ferreira Novaes – ME – que, preliminarmente, 

pugna pela conexão com o feito sob nº1000182-21.2016.8.11.0003, o qual 

tramita na Quarta Vara Cível, nos termos dos artigos 55, 57 e 58, ambos 

do Código de Processo Civil; que, denunciara à lide a Srª. Glaucia Cristina 

Arruda Evangelista, eis que esta era responsável pela captação da 

portabilidade; que, assevera ser parte ilegítima feito PJE sob 

nº1000200-42.2016.8.11.0003, eis que não participara da contratação do 

cartão de crédito nº082024326, em 19.08.2011; que, o autor omite uma 

informação importante que certamente será decisiva na analise do mérito 

desta demanda; que, em outubro de 2015 fora interpelado pela parceira do 

ora réu, Srª Glaucia Cristina Arruda Evangelista; que, fora informado sobre 

as taxas, prazos e possibilidade de portabilidade; que, o autor informara 

que não tinha interesse em obter novos empréstimos, pois, já possuía 

quatro empréstimos consignados em fase de amortização junto ao Banco 

Itaú BMG Consignado, os quais somavam a importância de R$283,19 

(duzentos e oitenta e três reais e dezenove centavos) descontada 

mensalmente; que, demonstrara interesse na proposta de portabilidade do 

saldo devedor com o Banco Itaú BMG Consignado para o Banco 

Bonsucesso; que, efetuada pesquisa, verificados os contratos do autor, 

fora solicitado pela corretora que o autor apresentasse os documentos 

necessários para proceder à portabilidade; que, o autor assinara a 

portabilidade do saldo devedor dos quatro contratos, transferindo ao 

Banco Bonsucesso, ora réu; que, o número de parcelas permanecera 

inalterada, porém, com redução de duas parcelas; que, não houve mais o 

lançamento de R$283,19 (duzentos e oitenta e três reais e dezenove 

centavos), sendo debitado apenas o importe de R$271,52 (duzentos e 

setenta e um reais e cinquenta e dois centavos), correspondente a 

migração para o Bonsucesso; que, o autor celebrara contrato com o 

Banco Bonsucesso, ora réu, de livre e espontânea vontade, dessa forma, 

não há demonstração de abalo de ordem moral apto a ensejar a reparação 

na forma pretendida; requerera a improcedência da demanda, bem como, 

a condenação da parte autora em custas e honorários de sucumbência. 

Junta documentos.” Sobre a contestação, manifestou-se o autor 

( f l s . 1 8 9 / 1 9 2  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  3 2 5 3 7 4 6  d o  P J E 

nº1000177-96.2016.8.11.0003; fls.142/145 – correspondência ID 1970784 

e  f l s . 1 4 6  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  1 9 7 1 5 6 6  d o  P J E 

nº1000181-36.2016.8.11.0003; fls.167/175 – correspondência ID 1554703 

e  f l s .176 /184  –  co r respondênc ia  ID  1555031  do  PJE 

nº1000182-21.2016.8.11.0003 e; fls.207/210 – correspondência ID 

4454059 e fls.211/213 – correspondência ID 4454142 do PJE 

nº1000200-42.2016.8.11.0003). Foi determinada a intimação das partes 

acerca de eventual pedido de dilação probatória (fls.193/195 – 

correspondência ID 4193517 do PJE nº1000177-96.2016.8.11.0003; 

f l s . 1 5 2 / 1 5 3  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  3 2 9 8 6 2 8  d o  P J E 

nº1000181-36.2016.8.11.0003; fls.185/186 – correspondência ID 1668342 

do PJE nº1000182-21.2016.8.11.0003; fls.214/216 – correspondência ID 

10606779 do PJE nº1000187-43.2016.8.11.0003 e; fls.214/215 – 

correspondência ID 9079994 do PJE nº1000200-42.2016.8.11.0003), 

oportunidade onde a ré (Banco Bonsucesso Consignado S/A) pugnara 

pelo julgamento antecipado da lide (fl.197/199 – correspondência ID 

4372315), quedando-se o autor e o réu (Gilson Ferreira Novaes – ME) 

silentes, em conformidade com as certidões de (fl.199 – correspondência 

ID 4730520 e fl.200 – correspondência ID 8290156) do PJE 

nº1000177-96.2016.8.11.0003; a parte autora pugnara pelo julgamento 

antecipado da lide (fls.157/158 – correspondência ID 4318624), em 

contrapartida, o réu (Gilson Ferreira Novaes – ME) quedara-se inerte, nos 

termos da certidão de (fl.159 – correspondência ID 4936700) do PJE 

nº1000181-36.2016.8.11.0003; a parte autora e a parte ré (Banco 

Bonsucesso Consignado S/A) postularam pelo julgamento antecipado do 

feitos às (fls.188/189 – correspondência ID 1874508 e fls.190/191 – 

correspondência ID 1947189), o réu (Gilson Ferreira Novaes – ME) deixara 

transcorrer in albis o prazo para manifestação, nos termos da certidão de 

( f l . 1 9 2  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  3 0 2 8 0 1 8 )  d o  P J E 

nº1000182-21.2016.8.11.0003; oportunidade onde o autor e o réu (Banco 

Bonsucesso Consignado S/A) pugnaram pelo julgamento antecipado da 

lide (fl.218 – correspondência ID 10761296 e fl.219 – correspondência ID 

10997854) e a parte ré (Gilson Ferreira Novaes – ME) quedara-se inerte, 

em consonância com a certidão de (fl.223 – correspondência ID 

20413723) do PJE nº1000187-43.2016.8.11.0003 e; postulara o réu 

(Banco Bonsucesso Consignado S/A) à (fl.217 – correspondência ID 

9231644) manifestando-se pelo julgamento antecipado da lide e as demais 

partes deixaram o prazo escoar sem manifestação, em conformidade com 

a certidão de (fl.229 – correspondência ID 9767942) do PJE 

nº1000200-42.2016.8.11.0003. No tocante à denunciação à lide postulada 

pelo réu (Gilson Ferreira Novaes – ME), esta fora desacolhida nos termos 

das decisões de (fls.201/202 – correspondência ID 9619672, do PJE 

nº1000177-96.2016.8.11.0003; fls.168/169 – correspondência ID 6085835, 

do PJE nº1000181-36.2016.8.11.0003; fls.214/215 – correspondência ID 

6085851, do nº1000182-21.2016.8.11.0003 e;  f ls .214/216 – 

correspondência ID 10606779, do PJE nº1000187-43.2016.8.11.0003), 

vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: 

Prefacialmente, determino a Senhora Gestora que verifique se 

devidamente cadastrados os patronos da parte autora, Dr. Fausto Del 

Claro Júnior, inscrito na OAB/MT sob nº11.843 e Dr. Wesley Lopes da 

Silva Martins, inscrito na OAB/MT sob nº15.518, nos Processos Judiciais 

E l e t r ô n i c o s  n º 1 0 0 0 1 7 7 - 9 6 / 2 0 1 6  e  n º 1 0 0 0 1 8 1 - 3 6 / 2 0 1 6 , 

nº1000182-21/2016, nº1000187-43/2016 e nº1000200-42/2016. Não há 

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

documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a 

um seguro desate à lide, passo ao julgamento antecipado e o faço com 

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

“Constante dos autos elementos de prova documental suficientes para 

formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se 

julgada antecipadamente a controvérsia.” (STJ 4ª Turma, Ag 14.952-DF 

AgRg Rel. Min. Sálvio Figueiredo, j.4.12.91, DJU 3.2.92, p.472). De igual 

forma, “Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da 

causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ 4ª 

Turma, Resp 2.832, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, 14.8.90, DJU 17.09.90, p. 

9.513). No caso em tela, a pretensão levada a efeito pelo autor é a 

declaração de inexistência de débito e, o pagamento de indenização por 

suposta conduta ilícita dos réus em efetuar cobrança, que a parte autora 

não reconhece como devida. A parte autora alega que não contratara a ré 

para prestação de serviços bancários – modalidade empréstimo, não 

reconhecendo como devidas as cobranças efetuadas pelo primeiro réu 

(Banco Bonsucesso Consignado S/A), em razão do contratado mediante 

‘Termo de Adesão Empréstimo Consignado’, Proposta sob nº850736871, 

Contrato nº10411908-3, no importe de R$3.280,48 (três mil, duzentos e 

oitenta reais e quarenta e oito centavos), sendo o valor da parcela 

R$137,55 (cento e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), no 

total de (33) trinta e três parcelas, sendo o primeiro vencimento para o dia 

22 de dezembro de 2015 e o último para o dia 22 de agosto de 2018; que, 

há outros (4) quatro contratos, sendo eles, Proposta sob nº850736667, 

Contrato nº104103004, no importe de R$390,31 (trezentos e noventa reais 

e trinta e um centavos), sendo o valor da parcela R$42,45 (quarenta e 

dois reais e quarenta e cinco centavos), no total de (10) dez parcelas, 

sendo o primeiro vencimento para o dia 22 de dezembro de 2015 e o último 

para o dia 22 de setembro de 2016; Proposta sob nº850736981, Contrato 

nº10414129194, no importe de R$1.658,33 (um mil, seiscentos e cinquenta 

e oito reais e trinta e três centavos), sendo o valor da parcela R$53,30 

(cinquenta e três reais e trinta centavos), no total de (59) cinquenta e 

nove parcelas, sendo o primeiro vencimento para o dia 22 de dezembro de 

2015 e o último para o dia 22 de outubro de 2020; Proposta sob 

nº850736793, Contrato nº10412894-5, no importe de R$675,51 

(seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), sendo o 

valor da parcela R$38,22 (trinta e oito reais e vinte e dois centavos), no 

total de (23) vinte e três parcelas, sendo o primeiro vencimento para o dia 

22 de dezembro de 2015 e o último para o dia 22 de outubro de 2017 e 

‘Termo de Adesão Empréstimo Pessoal e Cartão’, por meio de Adesão de 

Empréstimo sob nº080020243267 e Adesão de Cartão sob 

nº08202432673, no valor de R$1.567,49 (um mil, quinhentos e sessenta e 

sete reais e quarenta e nove centavos). Pois bem, em que pese a 

alegação do autor, não existem meios de prova nos autos suficientes para 

levar acolhimento dos pedidos. Isto porque, há comprovação nos autos de 
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que houvera contratação (fls.103/105 – correspondência ID 1685840 e 

f l s . 1 5 1 / 1 5 3  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  1 9 4 4 5 5 8 ,  d o  P J E 

nº1000177-96.2016.8.11.0003; fls.75/78 – correspondência ID 1648475 e 

f l s . 1 1 8 / 1 2 0  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  1 9 4 0 9 8 6 ,  d o  P J E 

nº1000181-36.2016.8.11.0003; fls.89/92 – correspondência ID 1438143 e 

fls.125/134 – correspondência ID 1438268 a ID 1438273, do PJE 

nº1000182-21.2016.8.11.0003; fls.117/118 – correspondência ID 9192892, 

f l s . 1 9 7 / 1 9 9  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  9 2 9 8 3 7 4 ,  d o  P J E 

nº100187-43.2016.8.11.0003 e; fls.121/188 – correspondência ID 3244455 

a ID 3244462, do PJE nº1000200-41.2016.8.11.0003). No mesmo sentido, 

não há nos autos qualquer comprovação de que houvera cumprimento 

dos contratos de forma lesiva ao autor, mesmo porque dos próprios 

documentos acostados aos autos pela parte autora às (fls.52/55 – 

correspondência ID 1050464, do PJE nº1000177-96.2016.8.11.0003; 

f l s . 3 2 / 3 5  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  1 0 5 1 0 6 9 ,  d o  P J E 

nº1000181-36.2016.8.11.0003; fls.45/48 – correspondência ID 1051339, 

do PJE nº1000182-21.2016.8.11.0003; fls.52/55 – correspondência ID 

1052074, do PJE nº1000187-43.2016.8.11.0003 e; fls.50/53 – 

correspondência ID 1059044, do PJE nº1000200-42.2016.8.11.0003) 

verifica-se que fora cobrada a importância correspondente ao pactuado 

nos aludidos contratos. Ademais, da documentação carreada pela parte ré 

(Banco Bonsucesso Consignado S/A) verifica-se que a mesma cumprira a 

determinação contida na decisão inicial, nos termos de (item ‘4’ – fls.92/93 

–  co r respondênc ia  ID  1685 8 3 6 ,  f l s . 0 4 / 0 5 ,  d o  P J E 

nº1000177-96.2016.8.11.0003 e item ‘3’ – fls.77/78 – correspondência ID 

1438138, fls.03/04, do PJE nº1000182-21.2016.8.11.0003), muito embora, 

descorde da ilegalidade do ato, eis que considera tratar-se do 

cumprimento expresso dos contratos de (fls.103/105 – correspondência 

ID 1685840 e fls.151/153 – correspondência ID 1944558, do PJE 

nº1000177-96.2016.8.11.0003; fls.75/78 – correspondência ID 1648475 e 

f l s . 1 1 8 / 1 2 0  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  1 9 4 0 9 8 6 ,  d o  P J E 

nº1000181-36.2016.8.11.0003; fls.89/92 – correspondência ID 1438143 e 

fls.125/134 – correspondência ID 1438268 a ID 1438273, do PJE 

nº1000182-21.2016.8.11.0003; fls.117/118 – correspondência ID 9192892, 

f l s . 1 9 7 / 1 9 9  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  9 2 9 8 3 7 4 ,  d o  P J E 

nº100187-43.2016.8.11.0003 e; fls.121/188 – correspondência ID 3244455 

a ID 3244462, do PJE nº1000200-41.2016.8.11.0003), juntado aos autos 

tanto pelo próprio autor quanto pelos réus. 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 trazida na peça de ingresso, entendo que não há provas 

suficientes a demonstrar o tão decantado prejuízo, advindo do 

descumprimento (por parte da parte ré) de sua obrigação a ensejar 

declaração de inexistência do débito e, sua consequente reparação. 

Partindo do conceito de que “obrigação é a relação jurídica transitória, de 

natureza econômica, pela qual o devedor fica vinculado ao credor, 

devendo cumprir determinada prestação positiva ou negativa, cujo 

inadimplemento enseja a este executar o patrimônio daquele para a 

satisfação de seu interesse” (AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria geral das 

obrigações. Editora RT. 8ª edição – 2000. P.31) verifica-se que a 

obrigação de fazer (declaração da inexistência do valor a ser cobrado) 

pretendida nos autos, sequer existe, eis que a parte ré (Banco 

Bonsucesso Consignado S/A) comprovara nos autos a origem do crédito 

que deu aso às cobranças, assim, cumprindo o determinado pelo artigo 

373, II, do Código de Processo Civil; logo, a decisão de (fls.58/60 – 

correspondência ID 1053313, do PJE nº1000177-96.2016.8.11.0003 e 

f l s . 5 8 / 6 0  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  1 0 6 3 4 3 0 ,  d o  P J E 

nº1000182-21.2016.8.11.0003) deve ser revogada por não refletir a 

realidade dos fatos, eis que a parte autora firmara os contratos que ora 

impugna (art.302, I, CPC). Consequentemente, no caso em análise, não tem 

aplicabilidade o disposto nos artigos 186 e 389 Código de Civil, posto que 

inócua a obrigação de fazer deferida nos autos (eis que o importe 

apontado pelos réus é devido) não sendo verossímil a alegação autoral de 

que os réus violaram direito e causaram dano ao autor, mesmo porque o 

autor não comprovara nos autos os danos sofridos e estando este em 

condição obrigacional desfavorável em relação à parte ré (Banco 

Bonsucesso Consignado S/A). A parte autora não comprovara que as 

assinaturas constantes nos contratos de (fls.52/55 – correspondência ID 

1050464, do PJE nº1000177-96.2016.8.11.0003; f ls.32/35 – 

correspondência ID 1051069, do PJE nº1000181-36.2016.8.11.0003; 

f l s . 4 5 / 4 8  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  1 0 5 1 3 3 9 ,  d o  P J E 

nº1000182-21.2016.8.11.0003; fls.52/55 – correspondência ID 1052074, 

do PJE nº1000187-43.2016.8.11.0003 e; fls.50/53 – correspondência ID 

1059044, do PJE nº1000200-42.2016.8.11.0003) não corresponde à sua 

e, mais, pugnara pelo julgamento antecipado do feito, não se 

desincumbindo do ônus probatório que recaía sobre si (art.373, I, CPC). 

Nesse sentido, eis a jurisprudência: “E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL EM 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E 

DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE CONTRATOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUTOR/RECORRENTE 

ANALFABETO, CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO COM 

ASSINATURA À ROGO DO AUTOR - SUSTENTA FRAUDE EM 

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM SUA CONTA, 

CONTUDO NÃO FAZ PROVA DA REFERIDA FRAUDE - – ASSINATURA A 

ROGO DO CONTRATO BANCÁRIO REVESTIDA DE FORMALIDADE, NOS 

EXATOS TERMOS DA LEI – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA JUNTOU 

CONTRATO DEMONSTRANDO A EFETIVA CONTRATAÇÃO (ART. 373, I 

CPC/15)– SENTENÇA MANTIDA - APELO NÃO PROVIDO. - A parte autora 

alega que na condição de pessoa de pouca instrução, foi vítima de golpe 

em empréstimos consignados em sua aposentadoria, e que faria jus a 

indenização por danos morais e nulidade da relação jurídica. Contudo, não 

cumpriu com o ônus que lhe incumbia, de provar os fatos alegados. (art. 

373, I, CPC)- A Instituição financeira, ao revés, trouxe aos autos prova da 

contratação de mútuo entre as partes (art. 373, II, CPC/15), com liberação 

dos valores, cujo contrato encontra-se dentro dos limites da legalidade 

exigente ao caso - Recurso não provido.” (TJ-MS - APL: 

08042844620168120002 MS 0804284-46.2016.8.12.0002, Relator: Des. 

João Maria Lós, Data de Julgamento: 29/01/2019, 1ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 03/02/2019) Destarte, para que exista o dever de indenizar, 

necessária a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade 

civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre o 

primeiro e segundo, os quais devem ressair de forma cristalina. 

Vislumbra-se, pois, que, para se falar em indenização deve-se observar 

três aspectos que são: a ilicitude do ato praticado já que os atos regulares 

de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão 

suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois 

primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada, sendo que a 

inexistência de quaisquer destes pressupostos impossibilita a reparação 

do dano ante a ausência do fato-consequência. Vejamos o que a doutrina 

preconiza: “Deve, pois o agente recompor o patrimônio (moral ou 

econômico) do lesado, ressarcindo-lhe os prejuízos acarretados, à custa 

do seu próprio, desde que presente a subjetividade no ilícito”. (Indenização 

nas Obrigações por Atos Ilícitos, J. Franklin Alves Felipe, Ed. Del Rey, p. 

13, 1995) E ainda: “A responsabilidade civil surge em face do 

descumprimento obrigacional, pela desobediência de uma regra 

estabelecida em um contrato, ou por deixar determinada pessoa de 

observar um preceito normativo que regula a vida. [...] De qualquer forma, 

ainda prevalece o entendimento de que a culpa em sentido amplo ou 

genérico é sim elemento essencial da reponsabilidade civil, tese à qual 

este autor se filia. Desse modo, pode ser apontada a existência de quatro 

pressupostos do dever de indenizar, reunindo os doutrinadores aqui 

destacados: a) a conduta humana; b) culpa genérica ou latu sensu; c) 

nexo de causalidade; d) dano ou prejuízo”. (Tartuce, Flávio. Manual de 

Direito Civil: Volume Único. Editora Método. 8ª edição – 2018. p. 515-535) 

Em se observando o caso versado nestes autos, tenho que não ficou 

evidenciada a tríade necessária a caracterizar a tipicidade da reparação. 

Há que se ressaltar que o autor não carreou aos autos um mínimo de 

prova a respaldar a pretensão exposta na peça de ingresso, muito embora 

tenha demonstrado interesse, diga-se: alegou e nada provou, pelo 

contrário, senão vejamos. Informa que não contratara com os réus, porém, 

não logrará êxito em provar tal alegação. Noutro norte, a parte ré 

comprovara nos autos que o contrato firmado entre as parte abrangia os 

débitos ora questionados, eis que carreara aos autos contratos com a 

assinatura e cópia dos documentos dos autos (fls.103/105 – 

correspondência ID 1685840 e fls.151/153 – correspondência ID 1944558, 

do PJE nº1000177-96.2016.8.11.0003; fls.75/78 – correspondência ID 

1648475 e fls.118/120 – correspondência ID 1940986, do PJE 

nº1000181-36.2016.8.11.0003; fls.89/92 – correspondência ID 1438143 e 

fls.125/134 – correspondência ID 1438268 a ID 1438273, do PJE 

nº1000182-21.2016.8.11.0003; fls.117/118 – correspondência ID 9192892, 

f l s . 1 9 7 / 1 9 9  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  9 2 9 8 3 7 4 ,  d o  P J E 

nº100187-43.2016.8.11.0003 e; fls.121/188 – correspondência ID 3244455 

a ID 3244462, do PJE nº1000200-41.2016.8.11.0003), desvencilhando-se, 

por conseguinte, da culpa genérica. Portanto, provado restou nos autos 
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que havia contrato de prestação de serviços vinculando as partes (autor 

e primeiro réu, eis que o segundo réu participara apenas da intermediação 

do negócio); que há débitos pendentes, conforme afirmado pela parte ré, 

desta forma, não há que se falar em má prestação de serviço, passível de 

indenização. Sem a aludida prova, ou seja, de que as empresas rés 

tenham obrado com culpa ou dolo, impossível admitir a procedência da 

demanda. Reitere-se que de acordo com o artigo 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, competia à autora produzir a prova capaz de suportar a 

sua pretensão, ou seja, o fato constitutivo de seu direito, o que não 

ocorreu. A respeito, ensina Cândido Rangel Dinamarco: “Ônus da prova é 

o encargo, atribuído pela lei a cada uma das partes, de demonstrar a 

ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem 

proferidas no processo. (...) Segundo o art. 333 do Código de Processo 

Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos constitutivos de seu alegado 

direito (inc. I) e ao réu, a dos fatos que de algum modo atuem ou tenham 

atuado sobre o direito alegado pelo autor, seja impedindo que ele se 

formasse, seja modificando-o ou mesmo extinguindo-o (inc. II; fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, n. 524). A síntese dessas 

disposições consiste na regra de que o ônus da prova incumbe à parte 

que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser provado (Chiovenda), 

ou seja, àquela que se beneficie desse reconhecimento; essa fórmula 

coloca adequadamente o tema do onus probandi no quadro do interesse 

como mola propulsora da efetiva participação dos litigantes, segundo o 

empenho de cada um em obter vitória. O princípio do interesse é que leva 

a lei distribuir o ônus da prova pelo modo que está no art. 333 do Código 

de Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos 

aproveitará ao autor e o dos demais, ao réu; sem prova daqueles, a 

demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá 

sucesso”. (Instituições de direito processual civil. 4. ed. São Paulo: 

Malheiros, v. III, p.71-73). E ainda: “Segundo a regra geral estabelecida 

pelos incisos do art. 373 do Novo CPC, cabe ao autor o ônus de provar os 

fatos constitutivos de seu direito, ou seja, deve provar a matéria fática que 

traz em sua petição inicial e que serve como origem da relação jurídica 

deduzida em juízo.”(Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito 

Processual Civil. Volume Único. Editora Juspdivm. 8ª Edição – 2016. p.657) 

Assim, diante da falta absoluta de elementos que possam respaldar a 

súplica posta na peça vestibular e o pleito autoral de julgamento 

antecipado (fls.157/158 – correspondência ID 4318624, do PJE 

nº100181-36.2016.8.11.0003; fls.188/189 – correspondência ID 1874508, 

do PJE nº1000182-21.2016.8.11.0003; fl.218 – correspondência ID 

10761296, do PJE nº1000187-43.2016.8.11.0003, deixando nos demais 

processos o prazo para manifestação escoar in albis), só há um caminho 

a ser trilhado, qual seja, a improcedência da ação. E nesse trilho é o atual 

entendimento dos nossos Tribunais: “E M E N T A – APELAÇÃO EM AÇÃO 

DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DO AUTOR DE 

FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUTOR 

INDÍGENA, IDOSO E ALEGAÇÃO DE SER ANALFABETO INVERÍDICA – 

FALHA NAS FORMALIDADES LEGAIS PARA ASSINATURA EM 

PROCURAÇÃO AD JUDICIA TRATANDO-SE DE ANALFABETO – 

ASSINATURA DO CONTRATO BANCÁRIO NOS EXATOS TERMOS DOS 

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO PRÓPRIO AUTOR – JULGAMENTO 

ANTECIPADO A PEDIDO DO AUTOR – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE 

INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – APELO IMPROVIDO. O 

autor/recorrente alega que na condição de indígena, idoso e analfabeto, 

foi vítima de golpe em empréstimos consignados em sua aposentadoria, e 

que faria jus a indenização por danos morais e nulidade da relação 

jurídica. Contudo, não fez prova do ônus que lhe incumbia, de provar os 

fatos alegados. (art. 373, I, CPC). Ausência dos requisitos legais para 

validade da procuração outorgada ao patrono do indígena supostamente 

analfabeto (art. 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV e 595 

, todos do CC) Banco/recorrido fez prova dos fatos impeditivos, 

modificativos e extintivos do direito (art. 373, II) ao apresentar contrato 

assinado nos exatos termos da assinatura do autor, conforme 

documentos que este trouxe aos autos com a inicial. Inexistência do dever 

de indenização. Sentença mantida. Apelo improvido.” (TJ-MS - APL: 

08003294820168120053 MS 0800329-48.2016.8.12.0053, Relator: Des. 

João Maria Lós, Data de Julgamento: 29/08/2017, 1ª Câmara Cível) 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

- EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – CRÉDITO 

EFETUADO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA 

DO NÃO RECEBIMENTO DOS VALORES – DANO MORAL INEXISTENTE – 

AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO. 1- Independentemente de 

ter solicitado ou não, o fato é que o crédito foi efetuado em sua conta 

corrente e dele se beneficiaram as recorridas. Não há prova que a conta 

corrente não lhes pertence ou que o crédito não foi disponibilizado, ônus 

que lhe incumbia ao teor do artigo 333, I do CPC. 2-O ônus da prova, em 

regra, é atribuído à parte que alega os fatos. Assim, o autor tem o ônus de 

provar os fatos constitutivos de seu direito (artigo 333, I do Código de 

Processo Civil), e o réu, sempre que formular defesa de mérito indireta, ou 

seja, alegar fatos novos que impedem, modificam ou extinguem o direito do 

autor, atrairá para si, o ônus da prova em relação a tais fatos (artigo 333, II 

do Código de Processo Civil).” (TJ-MT - APL: 00111787120118110003 

52289/2014, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de 

Julgamento: 22/10/2014, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

27/10/2014) Necessário ressaltar, que em que pese a parte autora elencar 

ainda situação de suposto dano moral, as provas carreadas aos autos 

não são suficientes para carregar de veracidade sua suposta versão 

exposta. Conforme já dito, os réus foram competentes em mostrar que a 

versão trazida na peça vestibular é, no mínimo, conflituosa. Não obstante, 

a relação existente entre as partes ser denominada relação de consumo, 

não podemos ter que tudo seja em favor do consumidor, sob pena de 

criar-se, em verdade, correntes defensivas que seguem na contramão 

dos direitos. Seria uma espécie de beneficiamento irrestrito e incondicional 

a figura do consumidor, ainda que não lhes socorra o direito, simplesmente 

pela sua figura hipossuficiente. A responsabilidade civil exige a prova do 

prejuízo e do nexo de causalidade entre o ato imputado aos réus e os 

danos efetivamente suportados pelo autor. Indemonstrada ilegalidade do 

ato, impõe-se a improcedência da demanda. Mero incômodo e dissabor 

caracterizam aborrecimentos naturais da vida, fazendo parte do cotidiano 

e plenamente suportáveis, não ensejando indenização por danos morais. 

O dano moral é instituto sério, que deve em verdade recompor o abalo ou 

ferimento à honra, direito subjetivo tão intrínseco do ser humano. Assim já 

disciplina o doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, ao conceituar o dano 

moral: “Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando 

seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, 

como a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como 

se infere dos art. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que 

acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação” 

(GONCALVES, 2009, p.359). Em iguais termos, também leciona Nehemias 

Domingos de Melo “dano moral é toda agressão injusta aqueles bens 

imateriais, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica, insuscetível 

de quantificação pecuniária”. (MELO, 2004, p. 9). Outra corrente conceitua 

dano moral como o efeito da lesão, e não a lesão em si, como é o caso do 

doutrinador Yussef Said Cahali que assim o conceitua: “Dano moral, 

portanto, é a dor resultante da violação de um bem juridicamente tutelado, 

sem repercussão patrimonial. Seja dor física – dor-sensação, como a 

denominada Carpenter – nascida de uma lesão material; seja a dor moral – 

dor-sentimento, de causa imaterial.” (CAHALI, 2011, pag. 28). Aguiar Dias 

também sustenta esta espécie de definição, em suas palavras: “O dano 

moral é o efeito não patrimonial da lesão de direito e não a própria lesão, 

abstratamente considerada. O conceito de dano é único, e corresponde a 

lesão de direito. Os efeitos da injuria podem ser patrimoniais ou não, e 

acarretar, assim, a divisão dos danos em patrimoniais e não patrimoniais. 

Os efeitos não patrimoniais da injuria constituem os danos não 

patrimoniais” (DIAS, 1987, p.852). Por fim, corroborando com o acima já 

exposto, firmo o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário criar 

correntes paternalistas, ainda que sob o manto da hipossuficiência do 

consumidor, corroborando por via de consequência com a já existente 

banalização do dano moral, instituto que tem por seu princípio natural 

recompor dano extrapatrimonial efetivamente sofrido. Seria uma completa 

e total inversão de valores, um prêmio indevido, um ferimento mortal a boa 

fé que deve estar presente em todas as relações daqueles que habitam 

em sociedade. Inexistindo comprovada conduta ilícita por parte dos réus, 

não há que se falar em declaração de inexistência de débito e 

consequente indenização por danos morais, eis que o réu (Banco 

Bonsucesso Consignado S/A) encontrava-se no exercício legal de seu 

direito de credor, sendo legítimos os descontos/cobranças efetuados. 

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

IMPROCEDENTE, a presente ‘Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais’, promovida por WAGNON JOSÉ ALVES 

VELASCO, com qualificação nos autos, em desfavor de BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e GILSON FERREIRA NOVAES – ME, 
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com qualificação nos autos, bem como condeno o autor ao pagamento de 

custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) sob o valor da causa, devendo ser observado o disposto no 

parágrafo 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Por fim, hei por 

bem em revogar a tutela provisória de urgência concedida às (fls.58/60 – 

correspondência ID 1053313, do PJE nº1000177-96.2016.8.11.0003 e 

f l s . 5 8 / 6 0  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  1 0 6 3 4 3 0 ,  d o  P J E 

nº1000182-21.2016.8.11.0003). Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 10 de fevereiro 

de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000181-36.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNON JOSE ALVES VELASCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO OAB - MT19388-O (ADVOGADO(A))

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON FERREIRA NOVAES - ME (REQUERIDO)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

JANETE POZZA OAB - MT9342-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processos Judiciais Eletrônicos 

nº1000177-96/2016 e nº1000181-36/2016, nº1000182-21/2016 , 

nº1000187-43/2016 e nº1000200-42/2016 Ação: Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais Autor: Wagnon 

José Alves Velasco. Réus: Banco Bonsucesso Consignado S/A e Gilson 

Ferreira Novaes – ME. Vistos, etc. WAGNON JOSÉ ALVES VELASCO, 

pessoa física com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou neste juízo com a presente ‘Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Indenização por Danos Morais’ em desfavor de BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e GILSON FERREIRA NOVAES – ME, 

ambos pessoa jurídica de direito privado, aduzindo: “Que, o autor é 

servidor público do Estado de Mato Grosso, desde o dia 01 de fevereiro 

de 2000, ocupando o cargo de professor da Educação Básica na Escola 

‘E. E. Daniel Martins Moura’, recebendo mensalmente os subsídios através 

do Banco do Brasil S/A; que, fora ‘tomado de espanto’ quando tirou o 

extrato de sua conta e vira que seu ordenamento não correspondia ao 

devido; que, de posse do demonstrativo de cálculo (Ficha Financeira), 

percebera a existência de descontos indevidos, eis que não efetivara o 

contrato de Adesão de Empréstimo Consignado sob nº10411908-3 com o 

réu; que, o autor ao ler o nome do réu, tivera certeza de que fora vítima de 

fraude e, realizara as investigações necessárias, a fim de descobrir, 

entenda-se ‘ter em suas mãos as provas’ que necessitava para isentar-se 

de quaisquer obrigações realizadas por terceiros; que, entrara em contato 

com a Empresa Consignum (Programa de Controle e Gerenciamento de 

Margem), através da ‘Central de Atendimento Empréstimo Bomsucesso’; 

que, a esta empresa fornecera cópia dos documentos ; que, ‘a olhos nus 

percebe-se grosseiramente que as assinaturas foram falsificadas’; que, o 

autor afirma veementemente não ter assinado tais papéis; que, tomara 

conhecimento do empréstimo em seu nome, o qual havia sido contratado 

mediante ‘Termo de Adesão Empréstimo Consignado’, Proposta sob 

nº850736871, Contrato nº10411908-3, no importe de R$3.280,48 (três mil, 

duzentos e oitenta reais e quarenta e oito centavos), sendo o valor da 

parcela R$137,55 (cento e trinta e sete reais e cinquenta e cinco 

centavos), no total de (33) trinta e três parcelas, sendo o primeiro 

vencimento para o dia 22 de dezembro de 2015 e o último para o dia 22 de 

agosto de 2018; que, há outros (4) quatro contratos, sendo eles, Proposta 

sob nº850736667, Contrato nº104103004, no importe de R$390,31 

(trezentos e noventa reais e trinta e um centavos), sendo o valor da 

parcela R$42,45 (quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), no 

total de (10) dez parcelas, sendo o primeiro vencimento para o dia 22 de 

dezembro de 2015 e o último para o dia 22 de setembro de 2016; Proposta 

sob nº850736981, Contrato nº10414129194, no importe de R$1.658,33 

(um mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos), 

sendo o valor da parcela R$53,30 (cinquenta e três reais e trinta 

centavos), no total de (59) cinquenta e nove parcelas, sendo o primeiro 

vencimento para o dia 22 de dezembro de 2015 e o último para o dia 22 de 

outubro de 2020; Proposta sob nº850736793, Contrato nº10412894-5, no 

importe de R$675,51 (seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta e um 

centavos), sendo o valor da parcela R$38,22 (trinta e oito reais e vinte e 

dois centavos), no total de (23) vinte e três parcelas, sendo o primeiro 

vencimento para o dia 22 de dezembro de 2015 e o último para o dia 22 de 

outubro de 2017 e ‘Termo de Adesão Empréstimo Pessoal e Cartão’, por 

meio de Adesão de Empréstimo sob nº080020243267 e Adesão de Cartão 

sob nº08202432673, no valor de R$1.567,49 (um mil, quinhentos e 

sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos); que, a parte autora 

certamente fora vítima de fraude, uma vez que desconhece a origem dos 

malfadados descontos e/ou adesão dos contratos; que, o autor afirma 

possuir outros contratos com o réu, porém, desconhece o desconto 

referente ao nº8430, no importe de R$271,52 (duzentos e setenta e um 

reais e cinquenta e dois centavos), eis que proveniente de contrato 

fraudado; que, os contratos que geram o desconto no importe de 

R$271,52 (duzentos e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos) 

são fraudados, afirmando o autor tratar-se de golpe; que, requerera em 

sede tutela antecipada de urgência a suspensão dos descontos no 

importe de R$271,52 (duzentos e setenta e um reais e cinquenta e dois 

centavos), bem como, que seja oficiado o empregador a fim de que se 

suspendam os descontos no concernente aos contratos Proposta sob 

nº850736871, Contrato nº10411908-3, Proposta sob nº850736667, 

Contrato nº104103004, Proposta sob nº850736981, Contrato 

nº10414129194, Proposta sob nº850736793, Contrato nº10412894-5 e 

Adesão de Empréstimo sob nº080020243267 e Adesão de Cartão sob 

nº08202432673; que, no mérito requerera que fossem declarados os 

débitos inexistentes, bem como, que a ré fosse condenada ao pagamento 

de indenização de danos morais. Junta documentos e atribui a causa o 

valor de R$133.433,14 (cento e trinta e três mil, quatrocentos e trinta e 

três reais e quatorze centavos) [soma total das ações], postulando a 

presente sob o manto da assistência judiciária gratuita.” A assistência 

judiciária e a liminar foram deferidas às (fls.58/60 – correspondência ID 

1053313), não sobrevindo recurso. Realizou-se audiência de conciliação 

de (fls.68/71 – correspondência ID 1426389 a ID 1429182 e fls.126/130 – 

correspondência ID 1695876 a ID 1695883), entretanto, não se obteve 

êxito. Devidamente citada, contestou o pedido, onde procura rechaçar as 

assertivas levadas a efeito pelo autor, dizendo: “Banco Bonsucesso 

Consignado S/A – que, preliminarmente, arguira conexão das ações 

n º1000181-36 .2016 .8 .11 .0003 ,  n º1000182 -212016 .8 .11 .0003 , 

nº1000187-43.2016.8.11.0003 e nº1000200-42.2016.8.11.0003, nos 

termos do artigo 55 do Código de Processo Civil; que, comprovara o 

cumprimento da medida liminar; que, no mérito, jamais houvera falta de 

compromisso do réu e por inescusável ato de boa-fé, a presente ação foi 

encaminhada ao Setor de Auditoria Interna para verificação, porém, não 

foram encontradas quaisquer anormalidades; que, o autor, por livre e 

espontânea vontade, celebrara junto ao Banco Bonsucesso os Contratos 

de Empréstimos nº104119083, firmado em 06/11/2015, no valor de 

R$3.280,48 (três mil duzentos e oitenta reais e quarenta e oito centavos), 

a ser pago em 33 (trinta e três) parcelas mensais de R$137,55 (cento e 

trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) cada; nº104103004, 

firmado em 05/11/2015, no valor de R$390,31 (trezentos e noventa reais e 

trinta e um centavos), a ser pago em 10 (dez) parcelas mensais de 

R$42,45 (quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) cada; 

nº104129194, firmado em 06/11/2015, no valor de R$1.658,33 (mil 

seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos), a ser pago 

em 59 (cinquenta e nove parcelas) parcelas mensais de R$53,30 

(cinquenta e três reais e trinta centavos) cada; nº10412894-5, firmado em 

13/01/2015, estando os contratos encontram-se ativos e adimplentes; que, 

o Termo de Adesão sob nº820243267, fora firmado em decorrência do 

saque no cartão realizado no dia 23/08/2011, no importe de R$1.567,49 

(um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos); 

que, os contratos tratam-se de portabilidade de um contrato que o autor 

mantinha junto ao Banco Itaú BMG Consignado, o qual passara a ser de 

responsabilidade do banco réu; que, na referida transação não foram 

disponibilizados valores, eis que se tratava de transferência entre bancos; 

que, houvera total repasse do crédito ao Banco Itaú BMG; que, no contrato 

refutado há o aceite do autor; que, não há que se falar em invalidade do 

contrato; que, o autor, por livre e espontânea vontade, devidamente 

celebrou e aceitou o contrato em comento, e teve ciência do número de 
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parcelas, valores, datas de vencimentos, taxas de juros e demais dados, 

anuindo com todas as cláusulas contratuais; que, a alegação de 

desconhecimento das avenças é facilmente afastada pela cópia do 

contrato e demais documentos aqui apresentados; que, em momento 

algum o autor provara qualquer vício de vontade na celebração dos 

contratos objetos da lide; que, a realização de saque diretamente junto ao 

banco réu não necessita, necessariamente, do uso do cartão plástico, 

tampouco de seu desbloqueio; que, o serviço de saque em espécie é 

comum a qualquer cartão de crédito existente no mercado; que, o serviço 

de saque com crédito em conta é comum aos cartões de crédito com 

pagamento mínimo da fatura; que, em atendimento às normas 

estabelecidas no convênio firmado junto ao órgão pagador, todos os 

meses é enviada à parte autora, de acordo com os dados fornecidos no 

contrato, uma fatura que, além discriminar o débito existente, pode ser 

utilizada para efetuar pagamentos amortizando ou até mesmo liquidando a 

dívida, visto que, o valor mínimo da fatura correspondente à averbação da 

margem é descontado diretamente na folha de pagamento; que, por óbvio, 

o não pagamento integral da fatura acarreta a incidência de encargos 

sobre o saldo devedor; que, não cabe a inversão do ônus da prova, no 

caso dos autos, eis que em direito é impossível a prova negativa de 

vontade; que, a partir da existência do contrato refutado, no qual se 

encontra o aceite do autor exarado por meio de sua assinatura, não cabe 

a sustentação de que não o celebrara, dessa forma, não há 

demonstração de abalo de ordem moral apto a ensejar a reparação na 

forma pretendida; requerera a improcedência da demanda, bem como, a 

condenação da parte autora em custas e honorários de sucumbência. 

Junta documentos. Gilson Ferreira Novaes – ME – que, preliminarmente, 

pugna pela conexão com o feito sob nº1000182-21.2016.8.11.0003, o qual 

tramita na Quarta Vara Cível, nos termos dos artigos 55, 57 e 58, ambos 

do Código de Processo Civil; que, denunciara à lide a Srª. Glaucia Cristina 

Arruda Evangelista, eis que esta era responsável pela captação da 

portabilidade; que, assevera ser parte ilegítima feito PJE sob 

nº1000200-42.2016.8.11.0003, eis que não participara da contratação do 

cartão de crédito nº082024326, em 19.08.2011; que, o autor omite uma 

informação importante que certamente será decisiva na analise do mérito 

desta demanda; que, em outubro de 2015 fora interpelado pela parceira do 

ora réu, Srª Glaucia Cristina Arruda Evangelista; que, fora informado sobre 

as taxas, prazos e possibilidade de portabilidade; que, o autor informara 

que não tinha interesse em obter novos empréstimos, pois, já possuía 

quatro empréstimos consignados em fase de amortização junto ao Banco 

Itaú BMG Consignado, os quais somavam a importância de R$283,19 

(duzentos e oitenta e três reais e dezenove centavos) descontada 

mensalmente; que, demonstrara interesse na proposta de portabilidade do 

saldo devedor com o Banco Itaú BMG Consignado para o Banco 

Bonsucesso; que, efetuada pesquisa, verificados os contratos do autor, 

fora solicitado pela corretora que o autor apresentasse os documentos 

necessários para proceder à portabilidade; que, o autor assinara a 

portabilidade do saldo devedor dos quatro contratos, transferindo ao 

Banco Bonsucesso, ora réu; que, o número de parcelas permanecera 

inalterada, porém, com redução de duas parcelas; que, não houve mais o 

lançamento de R$283,19 (duzentos e oitenta e três reais e dezenove 

centavos), sendo debitado apenas o importe de R$271,52 (duzentos e 

setenta e um reais e cinquenta e dois centavos), correspondente a 

migração para o Bonsucesso; que, o autor celebrara contrato com o 

Banco Bonsucesso, ora réu, de livre e espontânea vontade, dessa forma, 

não há demonstração de abalo de ordem moral apto a ensejar a reparação 

na forma pretendida; requerera a improcedência da demanda, bem como, 

a condenação da parte autora em custas e honorários de sucumbência. 

Junta documentos.” Sobre a contestação, manifestou-se o autor 

( f l s . 1 8 9 / 1 9 2  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  3 2 5 3 7 4 6  d o  P J E 

nº1000177-96.2016.8.11.0003; fls.142/145 – correspondência ID 1970784 

e  f l s . 1 4 6  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  1 9 7 1 5 6 6  d o  P J E 

nº1000181-36.2016.8.11.0003; fls.167/175 – correspondência ID 1554703 

e  f l s .176 /184  –  co r respondênc ia  ID  1555031  do  PJE 

nº1000182-21.2016.8.11.0003 e; fls.207/210 – correspondência ID 

4454059 e fls.211/213 – correspondência ID 4454142 do PJE 

nº1000200-42.2016.8.11.0003). Foi determinada a intimação das partes 

acerca de eventual pedido de dilação probatória (fls.193/195 – 

correspondência ID 4193517 do PJE nº1000177-96.2016.8.11.0003; 

f l s . 1 5 2 / 1 5 3  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  3 2 9 8 6 2 8  d o  P J E 

nº1000181-36.2016.8.11.0003; fls.185/186 – correspondência ID 1668342 

do PJE nº1000182-21.2016.8.11.0003; fls.214/216 – correspondência ID 

10606779 do PJE nº1000187-43.2016.8.11.0003 e; fls.214/215 – 

correspondência ID 9079994 do PJE nº1000200-42.2016.8.11.0003), 

oportunidade onde a ré (Banco Bonsucesso Consignado S/A) pugnara 

pelo julgamento antecipado da lide (fl.197/199 – correspondência ID 

4372315), quedando-se o autor e o réu (Gilson Ferreira Novaes – ME) 

silentes, em conformidade com as certidões de (fl.199 – correspondência 

ID 4730520 e fl.200 – correspondência ID 8290156) do PJE 

nº1000177-96.2016.8.11.0003; a parte autora pugnara pelo julgamento 

antecipado da lide (fls.157/158 – correspondência ID 4318624), em 

contrapartida, o réu (Gilson Ferreira Novaes – ME) quedara-se inerte, nos 

termos da certidão de (fl.159 – correspondência ID 4936700) do PJE 

nº1000181-36.2016.8.11.0003; a parte autora e a parte ré (Banco 

Bonsucesso Consignado S/A) postularam pelo julgamento antecipado do 

feitos às (fls.188/189 – correspondência ID 1874508 e fls.190/191 – 

correspondência ID 1947189), o réu (Gilson Ferreira Novaes – ME) deixara 

transcorrer in albis o prazo para manifestação, nos termos da certidão de 

( f l . 1 9 2  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  3 0 2 8 0 1 8 )  d o  P J E 

nº1000182-21.2016.8.11.0003; oportunidade onde o autor e o réu (Banco 

Bonsucesso Consignado S/A) pugnaram pelo julgamento antecipado da 

lide (fl.218 – correspondência ID 10761296 e fl.219 – correspondência ID 

10997854) e a parte ré (Gilson Ferreira Novaes – ME) quedara-se inerte, 

em consonância com a certidão de (fl.223 – correspondência ID 

20413723) do PJE nº1000187-43.2016.8.11.0003 e; postulara o réu 

(Banco Bonsucesso Consignado S/A) à (fl.217 – correspondência ID 

9231644) manifestando-se pelo julgamento antecipado da lide e as demais 

partes deixaram o prazo escoar sem manifestação, em conformidade com 

a certidão de (fl.229 – correspondência ID 9767942) do PJE 

nº1000200-42.2016.8.11.0003. No tocante à denunciação à lide postulada 

pelo réu (Gilson Ferreira Novaes – ME), esta fora desacolhida nos termos 

das decisões de (fls.201/202 – correspondência ID 9619672, do PJE 

nº1000177-96.2016.8.11.0003; fls.168/169 – correspondência ID 6085835, 

do PJE nº1000181-36.2016.8.11.0003; fls.214/215 – correspondência ID 

6085851, do nº1000182-21.2016.8.11.0003 e;  f ls .214/216 – 

correspondência ID 10606779, do PJE nº1000187-43.2016.8.11.0003), 

vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: 

Prefacialmente, determino a Senhora Gestora que verifique se 

devidamente cadastrados os patronos da parte autora, Dr. Fausto Del 

Claro Júnior, inscrito na OAB/MT sob nº11.843 e Dr. Wesley Lopes da 

Silva Martins, inscrito na OAB/MT sob nº15.518, nos Processos Judiciais 

E l e t r ô n i c o s  n º 1 0 0 0 1 7 7 - 9 6 / 2 0 1 6  e  n º 1 0 0 0 1 8 1 - 3 6 / 2 0 1 6 , 

nº1000182-21/2016, nº1000187-43/2016 e nº1000200-42/2016. Não há 

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

documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a 

um seguro desate à lide, passo ao julgamento antecipado e o faço com 

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

“Constante dos autos elementos de prova documental suficientes para 

formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se 

julgada antecipadamente a controvérsia.” (STJ 4ª Turma, Ag 14.952-DF 

AgRg Rel. Min. Sálvio Figueiredo, j.4.12.91, DJU 3.2.92, p.472). De igual 

forma, “Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da 

causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ 4ª 

Turma, Resp 2.832, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, 14.8.90, DJU 17.09.90, p. 

9.513). No caso em tela, a pretensão levada a efeito pelo autor é a 

declaração de inexistência de débito e, o pagamento de indenização por 

suposta conduta ilícita dos réus em efetuar cobrança, que a parte autora 

não reconhece como devida. A parte autora alega que não contratara a ré 

para prestação de serviços bancários – modalidade empréstimo, não 

reconhecendo como devidas as cobranças efetuadas pelo primeiro réu 

(Banco Bonsucesso Consignado S/A), em razão do contratado mediante 

‘Termo de Adesão Empréstimo Consignado’, Proposta sob nº850736871, 

Contrato nº10411908-3, no importe de R$3.280,48 (três mil, duzentos e 

oitenta reais e quarenta e oito centavos), sendo o valor da parcela 

R$137,55 (cento e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), no 

total de (33) trinta e três parcelas, sendo o primeiro vencimento para o dia 

22 de dezembro de 2015 e o último para o dia 22 de agosto de 2018; que, 

há outros (4) quatro contratos, sendo eles, Proposta sob nº850736667, 

Contrato nº104103004, no importe de R$390,31 (trezentos e noventa reais 

e trinta e um centavos), sendo o valor da parcela R$42,45 (quarenta e 

dois reais e quarenta e cinco centavos), no total de (10) dez parcelas, 

sendo o primeiro vencimento para o dia 22 de dezembro de 2015 e o último 

para o dia 22 de setembro de 2016; Proposta sob nº850736981, Contrato 

nº10414129194, no importe de R$1.658,33 (um mil, seiscentos e cinquenta 
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e oito reais e trinta e três centavos), sendo o valor da parcela R$53,30 

(cinquenta e três reais e trinta centavos), no total de (59) cinquenta e 

nove parcelas, sendo o primeiro vencimento para o dia 22 de dezembro de 

2015 e o último para o dia 22 de outubro de 2020; Proposta sob 

nº850736793, Contrato nº10412894-5, no importe de R$675,51 

(seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), sendo o 

valor da parcela R$38,22 (trinta e oito reais e vinte e dois centavos), no 

total de (23) vinte e três parcelas, sendo o primeiro vencimento para o dia 

22 de dezembro de 2015 e o último para o dia 22 de outubro de 2017 e 

‘Termo de Adesão Empréstimo Pessoal e Cartão’, por meio de Adesão de 

Empréstimo sob nº080020243267 e Adesão de Cartão sob 

nº08202432673, no valor de R$1.567,49 (um mil, quinhentos e sessenta e 

sete reais e quarenta e nove centavos). Pois bem, em que pese a 

alegação do autor, não existem meios de prova nos autos suficientes para 

levar acolhimento dos pedidos. Isto porque, há comprovação nos autos de 

que houvera contratação (fls.103/105 – correspondência ID 1685840 e 

f l s . 1 5 1 / 1 5 3  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  1 9 4 4 5 5 8 ,  d o  P J E 

nº1000177-96.2016.8.11.0003; fls.75/78 – correspondência ID 1648475 e 

f l s . 1 1 8 / 1 2 0  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  1 9 4 0 9 8 6 ,  d o  P J E 

nº1000181-36.2016.8.11.0003; fls.89/92 – correspondência ID 1438143 e 

fls.125/134 – correspondência ID 1438268 a ID 1438273, do PJE 

nº1000182-21.2016.8.11.0003; fls.117/118 – correspondência ID 9192892, 

f l s . 1 9 7 / 1 9 9  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  9 2 9 8 3 7 4 ,  d o  P J E 

nº100187-43.2016.8.11.0003 e; fls.121/188 – correspondência ID 3244455 

a ID 3244462, do PJE nº1000200-41.2016.8.11.0003). No mesmo sentido, 

não há nos autos qualquer comprovação de que houvera cumprimento 

dos contratos de forma lesiva ao autor, mesmo porque dos próprios 

documentos acostados aos autos pela parte autora às (fls.52/55 – 

correspondência ID 1050464, do PJE nº1000177-96.2016.8.11.0003; 

f l s . 3 2 / 3 5  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  1 0 5 1 0 6 9 ,  d o  P J E 

nº1000181-36.2016.8.11.0003; fls.45/48 – correspondência ID 1051339, 

do PJE nº1000182-21.2016.8.11.0003; fls.52/55 – correspondência ID 

1052074, do PJE nº1000187-43.2016.8.11.0003 e; fls.50/53 – 

correspondência ID 1059044, do PJE nº1000200-42.2016.8.11.0003) 

verifica-se que fora cobrada a importância correspondente ao pactuado 

nos aludidos contratos. Ademais, da documentação carreada pela parte ré 

(Banco Bonsucesso Consignado S/A) verifica-se que a mesma cumprira a 

determinação contida na decisão inicial, nos termos de (item ‘4’ – fls.92/93 

–  co r respondênc ia  ID  1685 8 3 6 ,  f l s . 0 4 / 0 5 ,  d o  P J E 

nº1000177-96.2016.8.11.0003 e item ‘3’ – fls.77/78 – correspondência ID 

1438138, fls.03/04, do PJE nº1000182-21.2016.8.11.0003), muito embora, 

descorde da ilegalidade do ato, eis que considera tratar-se do 

cumprimento expresso dos contratos de (fls.103/105 – correspondência 

ID 1685840 e fls.151/153 – correspondência ID 1944558, do PJE 

nº1000177-96.2016.8.11.0003; fls.75/78 – correspondência ID 1648475 e 

f l s . 1 1 8 / 1 2 0  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  1 9 4 0 9 8 6 ,  d o  P J E 

nº1000181-36.2016.8.11.0003; fls.89/92 – correspondência ID 1438143 e 

fls.125/134 – correspondência ID 1438268 a ID 1438273, do PJE 

nº1000182-21.2016.8.11.0003; fls.117/118 – correspondência ID 9192892, 

f l s . 1 9 7 / 1 9 9  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  9 2 9 8 3 7 4 ,  d o  P J E 

nº100187-43.2016.8.11.0003 e; fls.121/188 – correspondência ID 3244455 

a ID 3244462, do PJE nº1000200-41.2016.8.11.0003), juntado aos autos 

tanto pelo próprio autor quanto pelos réus. 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 trazida na peça de ingresso, entendo que não há provas 

suficientes a demonstrar o tão decantado prejuízo, advindo do 

descumprimento (por parte da parte ré) de sua obrigação a ensejar 

declaração de inexistência do débito e, sua consequente reparação. 

Partindo do conceito de que “obrigação é a relação jurídica transitória, de 

natureza econômica, pela qual o devedor fica vinculado ao credor, 

devendo cumprir determinada prestação positiva ou negativa, cujo 

inadimplemento enseja a este executar o patrimônio daquele para a 

satisfação de seu interesse” (AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria geral das 

obrigações. Editora RT. 8ª edição – 2000. P.31) verifica-se que a 

obrigação de fazer (declaração da inexistência do valor a ser cobrado) 

pretendida nos autos, sequer existe, eis que a parte ré (Banco 

Bonsucesso Consignado S/A) comprovara nos autos a origem do crédito 

que deu aso às cobranças, assim, cumprindo o determinado pelo artigo 

373, II, do Código de Processo Civil; logo, a decisão de (fls.58/60 – 

correspondência ID 1053313, do PJE nº1000177-96.2016.8.11.0003 e 

fls.58/60 – correspondência ID 1063430, do PJE 

nº1000182-21.2016.8.11.0003) deve ser revogada por não refletir a 

realidade dos fatos, eis que a parte autora firmara os contratos que ora 

impugna (art.302, I, CPC). Consequentemente, no caso em análise, não tem 

aplicabilidade o disposto nos artigos 186 e 389 Código de Civil, posto que 

inócua a obrigação de fazer deferida nos autos (eis que o importe 

apontado pelos réus é devido) não sendo verossímil a alegação autoral de 

que os réus violaram direito e causaram dano ao autor, mesmo porque o 

autor não comprovara nos autos os danos sofridos e estando este em 

condição obrigacional desfavorável em relação à parte ré (Banco 

Bonsucesso Consignado S/A). A parte autora não comprovara que as 

assinaturas constantes nos contratos de (fls.52/55 – correspondência ID 

1050464, do PJE nº1000177-96.2016.8.11.0003; f ls.32/35 – 

correspondência ID 1051069, do PJE nº1000181-36.2016.8.11.0003; 

f l s . 4 5 / 4 8  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  1 0 5 1 3 3 9 ,  d o  P J E 

nº1000182-21.2016.8.11.0003; fls.52/55 – correspondência ID 1052074, 

do PJE nº1000187-43.2016.8.11.0003 e; fls.50/53 – correspondência ID 

1059044, do PJE nº1000200-42.2016.8.11.0003) não corresponde à sua 

e, mais, pugnara pelo julgamento antecipado do feito, não se 

desincumbindo do ônus probatório que recaía sobre si (art.373, I, CPC). 

Nesse sentido, eis a jurisprudência: “E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL EM 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E 

DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE CONTRATOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUTOR/RECORRENTE 

ANALFABETO, CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO COM 

ASSINATURA À ROGO DO AUTOR - SUSTENTA FRAUDE EM 

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM SUA CONTA, 

CONTUDO NÃO FAZ PROVA DA REFERIDA FRAUDE - – ASSINATURA A 

ROGO DO CONTRATO BANCÁRIO REVESTIDA DE FORMALIDADE, NOS 

EXATOS TERMOS DA LEI – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA JUNTOU 

CONTRATO DEMONSTRANDO A EFETIVA CONTRATAÇÃO (ART. 373, I 

CPC/15)– SENENÇA MANTIDA - APELO NÃO PROVIDO. - A parte autora 

alega que na condição de pessoa de pouca instrução, foi vítima de golpe 

em empréstimos consignados em sua aposentadoria, e que faria jus a 

indenização por danos morais e nulidade da relação jurídica. Contudo, não 

cumpriu com o ônus que lhe incumbia, de provar os fatos alegados. (art. 

373, I, CPC)- A Instituição financeira, ao revés, trouxe aos autos prova da 

contratação de mútuo entre as partes (art. 373, II, CPC/15), com liberação 

dos valores, cujo contrato encontra-se dentro dos limites da legalidade 

exigente ao caso - Recurso não provido.” (TJ-MS - APL: 

08042844620168120002 MS 0804284-46.2016.8.12.0002, Relator: Des. 

João Maria Lós, Data de Julgamento: 29/01/2019, 1ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 03/02/2019) Destarte, para que exista o dever de indenizar, 

necessária a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade 

civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre o 

primeiro e segundo, os quais devem ressair de forma cristalina. 

Vislumbra-se, pois, que, para se falar em indenização deve-se observar 

três aspectos que são: a ilicitude do ato praticado já que os atos regulares 

de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão 

suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois 

primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada, sendo que a 

inexistência de quaisquer destes pressupostos impossibilita a reparação 

do dano ante a ausência do fato-consequência. Vejamos o que a doutrina 

preconiza: “Deve, pois o agente recompor o patrimônio (moral ou 

econômico) do lesado, ressarcindo-lhe os prejuízos acarretados, à custa 

do seu próprio, desde que presente a subjetividade no ilícito”. (Indenização 

nas Obrigações por Atos Ilícitos, J. Franklin Alves Felipe, Ed. Del Rey, p. 

13, 1995) E ainda: “A responsabilidade civil surge em face do 

descumprimento obrigacional, pela desobediência de uma regra 

estabelecida em um contrato, ou por deixar determinada pessoa de 

observar um preceito normativo que regula a vida. [...] De qualquer forma, 

ainda prevalece o entendimento de que a culpa em sentido amplo ou 

genérico é sim elemento essencial da reponsabilidade civil, tese à qual 

este autor se filia. Desse modo, pode ser apontada a existência de quatro 

pressupostos do dever de indenizar, reunindo os doutrinadores aqui 

destacados: a) a conduta humana; b) culpa genérica ou latu sensu; c) 

nexo de causalidade; d) dano ou prejuízo”. (Tartuce, Flávio. Manual de 

Direito Civil: Volume Único. Editora Método. 8ª edição – 2018. p. 515-535) 

Em se observando o caso versado nestes autos, tenho que não ficou 

evidenciada a tríade necessária a caracterizar a tipicidade da reparação. 

Há que se ressaltar que o autor não carreou aos autos um mínimo de 

prova a respaldar a pretensão exposta na peça de ingresso, muito embora 

tenha demonstrado interesse, diga-se: alegou e nada provou, pelo 
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contrário, senão vejamos. Informa que não contratara com os réus, porém, 

não logrará êxito em provar tal alegação. Noutro norte, a parte ré 

comprovara nos autos que o contrato firmado entre as parte abrangia os 

débitos ora questionados, eis que carreara aos autos contratos com a 

assinatura e cópia dos documentos dos autos (fls.103/105 – 

correspondência ID 1685840 e fls.151/153 – correspondência ID 1944558, 

do PJE nº1000177-96.2016.8.11.0003; fls.75/78 – correspondência ID 

1648475 e fls.118/120 – correspondência ID 1940986, do PJE 

nº1000181-36.2016.8.11.0003; fls.89/92 – correspondência ID 1438143 e 

fls.125/134 – correspondência ID 1438268 a ID 1438273, do PJE 

nº1000182-21.2016.8.11.0003; fls.117/118 – correspondência ID 9192892, 

f l s . 1 9 7 / 1 9 9  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  9 2 9 8 3 7 4 ,  d o  P J E 

nº100187-43.2016.8.11.0003 e; fls.121/188 – correspondência ID 3244455 

a ID 3244462, do PJE nº1000200-41.2016.8.11.0003), desvencilhando-se, 

por conseguinte, da culpa genérica. Portanto, provado restou nos autos 

que havia contrato de prestação de serviços vinculando as partes (autor 

e primeiro réu, eis que o segundo réu participara apenas da intermediação 

do negócio); que há débitos pendentes, conforme afirmado pela parte ré, 

desta forma, não há que se falar em má prestação de serviço, passível de 

indenização. Sem a aludida prova, ou seja, de que as empresas rés 

tenham obrado com culpa ou dolo, impossível admitir a procedência da 

demanda. Reitere-se que de acordo com o artigo 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, competia à autora produzir a prova capaz de suportar a 

sua pretensão, ou seja, o fato constitutivo de seu direito, o que não 

ocorreu. A respeito, ensina Cândido Rangel Dinamarco: “Ônus da prova é 

o encargo, atribuído pela lei a cada uma das partes, de demonstrar a 

ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem 

proferidas no processo. (...) Segundo o art. 333 do Código de Processo 

Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos constitutivos de seu alegado 

direito (inc. I) e ao réu, a dos fatos que de algum modo atuem ou tenham 

atuado sobre o direito alegado pelo autor, seja impedindo que ele se 

formasse, seja modificando-o ou mesmo extinguindo-o (inc. II; fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, n. 524). A síntese dessas 

disposições consiste na regra de que o ônus da prova incumbe à parte 

que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser provado (Chiovenda), 

ou seja, àquela que se beneficie desse reconhecimento; essa fórmula 

coloca adequadamente o tema do onus probandi no quadro do interesse 

como mola propulsora da efetiva participação dos litigantes, segundo o 

empenho de cada um em obter vitória. O princípio do interesse é que leva 

a lei distribuir o ônus da prova pelo modo que está no art. 333 do Código 

de Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos 

aproveitará ao autor e o dos demais, ao réu; sem prova daqueles, a 

demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá 

sucesso”. (Instituições de direito processual civil. 4. ed. São Paulo: 

Malheiros, v. III, p.71-73). E ainda: “Segundo a regra geral estabelecida 

pelos incisos do art. 373 do Novo CPC, cabe ao autor o ônus de provar os 

fatos constitutivos de seu direito, ou seja, deve provar a matéria fática que 

traz em sua petição inicial e que serve como origem da relação jurídica 

deduzida em juízo.”(Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito 

Processual Civil. Volume Único. Editora Juspdivm. 8ª Edição – 2016. p.657) 

Assim, diante da falta absoluta de elementos que possam respaldar a 

súplica posta na peça vestibular e o pleito autoral de julgamento 

antecipado (fls.157/158 – correspondência ID 4318624, do PJE 

nº100181-36.2016.8.11.0003; fls.188/189 – correspondência ID 1874508, 

do PJE nº1000182-21.2016.8.11.0003; fl.218 – correspondência ID 

10761296, do PJE nº1000187-43.2016.8.11.0003, deixando nos demais 

processos o prazo para manifestação escoar in albis), só há um caminho 

a ser trilhado, qual seja, a improcedência da ação. E nesse trilho é o atual 

entendimento dos nossos Tribunais: “E M E N T A – APELAÇÃO EM AÇÃO 

DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DO AUTOR DE 

FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUTOR 

INDÍGENA, IDOSO E ALEGAÇÃO DE SER ANALFABETO INVERÍDICA – 

FALHA NAS FORMALIDADES LEGAIS PARA ASSINATURA EM 

PROCURAÇÃO AD JUDICIA TRATANDO-SE DE ANALFABETO – 

ASSINATURA DO CONTRATO BANCÁRIO NOS EXATOS TERMOS DOS 

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO PRÓPRIO AUTOR – JULGAMENTO 

ANTECIPADO A PEDIDO DO AUTOR – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE 

INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – APELO IMPROVIDO. O 

autor/recorrente alega que na condição de indígena, idoso e analfabeto, 

foi vítima de golpe em empréstimos consignados em sua aposentadoria, e 

que faria jus a indenização por danos morais e nulidade da relação 

jurídica. Contudo, não fez prova do ônus que lhe incumbia, de provar os 

fatos alegados. (art. 373, I, CPC). Ausência dos requisitos legais para 

validade da procuração outorgada ao patrono do indígena supostamente 

analfabeto (art. 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV e 595 

, todos do CC) Banco/recorrido fez prova dos fatos impeditivos, 

modificativos e extintivos do direito (art. 373, II) ao apresentar contrato 

assinado nos exatos termos da assinatura do autor, conforme 

documentos que este trouxe aos autos com a inicial. Inexistência do dever 

de indenização. Sentença mantida. Apelo improvido.” (TJ-MS - APL: 

08003294820168120053 MS 0800329-48.2016.8.12.0053, Relator: Des. 

João Maria Lós, Data de Julgamento: 29/08/2017, 1ª Câmara Cível) 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

- EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – CRÉDITO 

EFETUADO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA 

DO NÃO RECEBIMENTO DOS VALORES – DANO MORAL INEXISTENTE – 

AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO. 1- Independentemente de 

ter solicitado ou não, o fato é que o crédito foi efetuado em sua conta 

corrente e dele se beneficiaram as recorridas. Não há prova que a conta 

corrente não lhes pertence ou que o crédito não foi disponibilizado, ônus 

que lhe incumbia ao teor do artigo 333, I do CPC. 2-O ônus da prova, em 

regra, é atribuído à parte que alega os fatos. Assim, o autor tem o ônus de 

provar os fatos constitutivos de seu direito (artigo 333, I do Código de 

Processo Civil), e o réu, sempre que formular defesa de mérito indireta, ou 

seja, alegar fatos novos que impedem, modificam ou extinguem o direito do 

autor, atrairá para si, o ônus da prova em relação a tais fatos (artigo 333, II 

do Código de Processo Civil).” (TJ-MT - APL: 00111787120118110003 

52289/2014, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de 

Julgamento: 22/10/2014, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

27/10/2014) Necessário ressaltar, que em que pese a parte autora elencar 

ainda situação de suposto dano moral, as provas carreadas aos autos 

não são suficientes para carregar de veracidade sua suposta versão 

exposta. Conforme já dito, os réus foram competentes em mostrar que a 

versão trazida na peça vestibular é, no mínimo, conflituosa. Não obstante, 

a relação existente entre as partes ser denominada relação de consumo, 

não podemos ter que tudo seja em favor do consumidor, sob pena de 

criar-se, em verdade, correntes defensivas que seguem na contramão 

dos direitos. Seria uma espécie de beneficiamento irrestrito e incondicional 

a figura do consumidor, ainda que não lhes socorra o direito, simplesmente 

pela sua figura hipossuficiente. A responsabilidade civil exige a prova do 

prejuízo e do nexo de causalidade entre o ato imputado aos réus e os 

danos efetivamente suportados pelo autor. Indemonstrada ilegalidade do 

ato, impõe-se a improcedência da demanda. Mero incômodo e dissabor 

caracterizam aborrecimentos naturais da vida, fazendo parte do cotidiano 

e plenamente suportáveis, não ensejando indenização por danos morais. 

O dano moral é instituto sério, que deve em verdade recompor o abalo ou 

ferimento à honra, direito subjetivo tão intrínseco do ser humano. Assim já 

disciplina o doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, ao conceituar o dano 

moral: “Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando 

seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, 

como a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como 

se infere dos art. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que 

acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação” 

(GONCALVES, 2009, p.359). Em iguais termos, também leciona Nehemias 

Domingos de Melo “dano moral é toda agressão injusta aqueles bens 

imateriais, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica, insuscetível 

de quantificação pecuniária”. (MELO, 2004, p. 9). Outra corrente conceitua 

dano moral como o efeito da lesão, e não a lesão em si, como é o caso do 

doutrinador Yussef Said Cahali que assim o conceitua: “Dano moral, 

portanto, é a dor resultante da violação de um bem juridicamente tutelado, 

sem repercussão patrimonial. Seja dor física – dor-sensação, como a 

denominada Carpenter – nascida de uma lesão material; seja a dor moral – 

dor-sentimento, de causa imaterial.” (CAHALI, 2011, pag. 28). Aguiar Dias 

também sustenta esta espécie de definição, em suas palavras: “O dano 

moral é o efeito não patrimonial da lesão de direito e não a própria lesão, 

abstratamente considerada. O conceito de dano é único, e corresponde a 

lesão de direito. Os efeitos da injuria podem ser patrimoniais ou não, e 

acarretar, assim, a divisão dos danos em patrimoniais e não patrimoniais. 

Os efeitos não patrimoniais da injuria constituem os danos não 

patrimoniais” (DIAS, 1987, p.852). Por fim, corroborando com o acima já 

exposto, firmo o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário criar 

correntes paternalistas, ainda que sob o manto da hipossuficiência do 
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consumidor, corroborando por via de consequência com a já existente 

banalização do dano moral, instituto que tem por seu princípio natural 

recompor dano extrapatrimonial efetivamente sofrido. Seria uma completa 

e total inversão de valores, um prêmio indevido, um ferimento mortal a boa 

fé que deve estar presente em todas as relações daqueles que habitam 

em sociedade. Inexistindo comprovada conduta ilícita por parte dos réus, 

não há que se falar em declaração de inexistência de débito e 

consequente indenização por danos morais, eis que o réu (Banco 

Bonsucesso Consignado S/A) encontrava-se no exercício legal de seu 

direito de credor, sendo legítimos os descontos/cobranças efetuados. 

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

IMPROCEDENTE, a presente ‘Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais’, promovida por WAGNON JOSÉ ALVES 

VELASCO, com qualificação nos autos, em desfavor de BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e GILSON FERREIRA NOVAES – ME, 

com qualificação nos autos, bem como condeno o autor ao pagamento de 

custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) sob o valor da causa, devendo ser observado o disposto no 

parágrafo 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Por fim, hei por 

bem em revogar a tutela provisória de urgência concedida às (fls.58/60 – 

correspondência ID 1053313, do PJE nº1000177-96.2016.8.11.0003 e 

f l s . 5 8 / 6 0  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  1 0 6 3 4 3 0 ,  d o  P J E 

nº1000182-21.2016.8.11.0003). Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 10 de fevereiro 

de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000182-21.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNON JOSE ALVES VELASCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO OAB - MT19388-O (ADVOGADO(A))

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON FERREIRA NOVAES - ME (REQUERIDO)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

JANETE POZZA OAB - MT9342-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processos Judiciais Eletrônicos 

nº1000177-96/2016 e nº1000181-36/2016, nº1000182-21/2016 , 

nº1000187-43/2016 e nº1000200-42/2016 Ação: Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais Autor: Wagnon 

José Alves Velasco. Réus: Banco Bonsucesso Consignado S/A e Gilson 

Ferreira Novaes – ME. Vistos, etc. WAGNON JOSÉ ALVES VELASCO, 

pessoa física com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou neste juízo com a presente ‘Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Indenização por Danos Morais’ em desfavor de BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e GILSON FERREIRA NOVAES – ME, 

ambos pessoa jurídica de direito privado, aduzindo: “Que, o autor é 

servidor público do Estado de Mato Grosso, desde o dia 01 de fevereiro 

de 2000, ocupando o cargo de professor da Educação Básica na Escola 

‘E. E. Daniel Martins Moura’, recebendo mensalmente os subsídios através 

do Banco do Brasil S/A; que, fora ‘tomado de espanto’ quando tirou o 

extrato de sua conta e vira que seu ordenamento não correspondia ao 

devido; que, de posse do demonstrativo de cálculo (Ficha Financeira), 

percebera a existência de descontos indevidos, eis que não efetivara o 

contrato de Adesão de Empréstimo Consignado sob nº10411908-3 com o 

réu; que, o autor ao ler o nome do réu, tivera certeza de que fora vítima de 

fraude e, realizara as investigações necessárias, a fim de descobrir, 

entenda-se ‘ter em suas mãos as provas’ que necessitava para isentar-se 

de quaisquer obrigações realizadas por terceiros; que, entrara em contato 

com a Empresa Consignum (Programa de Controle e Gerenciamento de 

Margem), através da ‘Central de Atendimento Empréstimo Bomsucesso’; 

que, a esta empresa fornecera cópia dos documentos ; que, ‘a olhos nus 

percebe-se grosseiramente que as assinaturas foram falsificadas’; que, o 

autor afirma veementemente não ter assinado tais papéis; que, tomara 

conhecimento do empréstimo em seu nome, o qual havia sido contratado 

mediante ‘Termo de Adesão Empréstimo Consignado’, Proposta sob 

nº850736871, Contrato nº10411908-3, no importe de R$3.280,48 (três mil, 

duzentos e oitenta reais e quarenta e oito centavos), sendo o valor da 

parcela R$137,55 (cento e trinta e sete reais e cinquenta e cinco 

centavos), no total de (33) trinta e três parcelas, sendo o primeiro 

vencimento para o dia 22 de dezembro de 2015 e o último para o dia 22 de 

agosto de 2018; que, há outros (4) quatro contratos, sendo eles, Proposta 

sob nº850736667, Contrato nº104103004, no importe de R$390,31 

(trezentos e noventa reais e trinta e um centavos), sendo o valor da 

parcela R$42,45 (quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), no 

total de (10) dez parcelas, sendo o primeiro vencimento para o dia 22 de 

dezembro de 2015 e o último para o dia 22 de setembro de 2016; Proposta 

sob nº850736981, Contrato nº10414129194, no importe de R$1.658,33 

(um mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos), 

sendo o valor da parcela R$53,30 (cinquenta e três reais e trinta 

centavos), no total de (59) cinquenta e nove parcelas, sendo o primeiro 

vencimento para o dia 22 de dezembro de 2015 e o último para o dia 22 de 

outubro de 2020; Proposta sob nº850736793, Contrato nº10412894-5, no 

importe de R$675,51 (seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta e um 

centavos), sendo o valor da parcela R$38,22 (trinta e oito reais e vinte e 

dois centavos), no total de (23) vinte e três parcelas, sendo o primeiro 

vencimento para o dia 22 de dezembro de 2015 e o último para o dia 22 de 

outubro de 2017 e ‘Termo de Adesão Empréstimo Pessoal e Cartão’, por 

meio de Adesão de Empréstimo sob nº080020243267 e Adesão de Cartão 

sob nº08202432673, no valor de R$1.567,49 (um mil, quinhentos e 

sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos); que, a parte autora 

certamente fora vítima de fraude, uma vez que desconhece a origem dos 

malfadados descontos e/ou adesão dos contratos; que, o autor afirma 

possuir outros contratos com o réu, porém, desconhece o desconto 

referente ao nº8430, no importe de R$271,52 (duzentos e setenta e um 

reais e cinquenta e dois centavos), eis que proveniente de contrato 

fraudado; que, os contratos que geram o desconto no importe de 

R$271,52 (duzentos e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos) 

são fraudados, afirmando o autor tratar-se de golpe; que, requerera em 

sede tutela antecipada de urgência a suspensão dos descontos no 

importe de R$271,52 (duzentos e setenta e um reais e cinquenta e dois 

centavos), bem como, que seja oficiado o empregador a fim de que se 

suspendam os descontos no concernente aos contratos Proposta sob 

nº850736871, Contrato nº10411908-3, Proposta sob nº850736667, 

Contrato nº104103004, Proposta sob nº850736981, Contrato 

nº10414129194, Proposta sob nº850736793, Contrato nº10412894-5 e 

Adesão de Empréstimo sob nº080020243267 e Adesão de Cartão sob 

nº08202432673; que, no mérito requerera que fossem declarados os 

débitos inexistentes, bem como, que a ré fosse condenada ao pagamento 

de indenização de danos morais. Junta documentos e atribui a causa o 

valor de R$133.433,14 (cento e trinta e três mil, quatrocentos e trinta e 

três reais e quatorze centavos) [soma total das ações], postulando a 

presente sob o manto da assistência judiciária gratuita.” A assistência 

judiciária e a liminar foram deferidas às (fls.58/60 – correspondência ID 

1053313), não sobrevindo recurso. Realizou-se audiência de conciliação 

de (fls.68/71 – correspondência ID 1426389 a ID 1429182 e fls.126/130 – 

correspondência ID 1695876 a ID 1695883), entretanto, não se obteve 

êxito. Devidamente citada, contestou o pedido, onde procura rechaçar as 

assertivas levadas a efeito pelo autor, dizendo: “Banco Bonsucesso 

Consignado S/A – que, preliminarmente, arguira conexão das ações 

n º1000181-36 .2016 .8 .11 .0003 ,  n º1000182 -212016 .8 .11 .0003 , 

nº1000187-43.2016.8.11.0003 e nº1000200-42.2016.8.11.0003, nos 

termos do artigo 55 do Código de Processo Civil; que, comprovara o 

cumprimento da medida liminar; que, no mérito, jamais houvera falta de 

compromisso do réu e por inescusável ato de boa-fé, a presente ação foi 

encaminhada ao Setor de Auditoria Interna para verificação, porém, não 

foram encontradas quaisquer anormalidades; que, o autor, por livre e 

espontânea vontade, celebrara junto ao Banco Bonsucesso os Contratos 

de Empréstimos nº104119083, firmado em 06/11/2015, no valor de 

R$3.280,48 (três mil duzentos e oitenta reais e quarenta e oito centavos), 

a ser pago em 33 (trinta e três) parcelas mensais de R$137,55 (cento e 

trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) cada; nº104103004, 

firmado em 05/11/2015, no valor de R$390,31 (trezentos e noventa reais e 

trinta e um centavos), a ser pago em 10 (dez) parcelas mensais de 

R$42,45 (quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) cada; 

nº104129194, firmado em 06/11/2015, no valor de R$1.658,33 (mil 
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seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos), a ser pago 

em 59 (cinquenta e nove parcelas) parcelas mensais de R$53,30 

(cinquenta e três reais e trinta centavos) cada; nº10412894-5, firmado em 

13/01/2015, estando os contratos encontram-se ativos e adimplentes; que, 

o Termo de Adesão sob nº820243267, fora firmado em decorrência do 

saque no cartão realizado no dia 23/08/2011, no importe de R$1.567,49 

(um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos); 

que, os contratos tratam-se de portabilidade de um contrato que o autor 

mantinha junto ao Banco Itaú BMG Consignado, o qual passara a ser de 

responsabilidade do banco réu; que, na referida transação não foram 

disponibilizados valores, eis que se tratava de transferência entre bancos; 

que, houvera total repasse do crédito ao Banco Itaú BMG; que, no contrato 

refutado há o aceite do autor; que, não há que se falar em invalidade do 

contrato; que, o autor, por livre e espontânea vontade, devidamente 

celebrou e aceitou o contrato em comento, e teve ciência do número de 

parcelas, valores, datas de vencimentos, taxas de juros e demais dados, 

anuindo com todas as cláusulas contratuais; que, a alegação de 

desconhecimento das avenças é facilmente afastada pela cópia do 

contrato e demais documentos aqui apresentados; que, em momento 

algum o autor provara qualquer vício de vontade na celebração dos 

contratos objetos da lide; que, a realização de saque diretamente junto ao 

banco réu não necessita, necessariamente, do uso do cartão plástico, 

tampouco de seu desbloqueio; que, o serviço de saque em espécie é 

comum a qualquer cartão de crédito existente no mercado; que, o serviço 

de saque com crédito em conta é comum aos cartões de crédito com 

pagamento mínimo da fatura; que, em atendimento às normas 

estabelecidas no convênio firmado junto ao órgão pagador, todos os 

meses é enviada à parte autora, de acordo com os dados fornecidos no 

contrato, uma fatura que, além discriminar o débito existente, pode ser 

utilizada para efetuar pagamentos amortizando ou até mesmo liquidando a 

dívida, visto que, o valor mínimo da fatura correspondente à averbação da 

margem é descontado diretamente na folha de pagamento; que, por óbvio, 

o não pagamento integral da fatura acarreta a incidência de encargos 

sobre o saldo devedor; que, não cabe a inversão do ônus da prova, no 

caso dos autos, eis que em direito é impossível a prova negativa de 

vontade; que, a partir da existência do contrato refutado, no qual se 

encontra o aceite do autor exarado por meio de sua assinatura, não cabe 

a sustentação de que não o celebrara, dessa forma, não há 

demonstração de abalo de ordem moral apto a ensejar a reparação na 

forma pretendida; requerera a improcedência da demanda, bem como, a 

condenação da parte autora em custas e honorários de sucumbência. 

Junta documentos. Gilson Ferreira Novaes – ME – que, preliminarmente, 

pugna pela conexão com o feito sob nº1000182-21.2016.8.11.0003, o qual 

tramita na Quarta Vara Cível, nos termos dos artigos 55, 57 e 58, ambos 

do Código de Processo Civil; que, denunciara à lide a Srª. Glaucia Cristina 

Arruda Evangelista, eis que esta era responsável pela captação da 

portabilidade; que, assevera ser parte ilegítima feito PJE sob 

nº1000200-42.2016.8.11.0003, eis que não participara da contratação do 

cartão de crédito nº082024326, em 19.08.2011; que, o autor omite uma 

informação importante que certamente será decisiva na analise do mérito 

desta demanda; que, em outubro de 2015 fora interpelado pela parceira do 

ora réu, Srª Glaucia Cristina Arruda Evangelista; que, fora informado sobre 

as taxas, prazos e possibilidade de portabilidade; que, o autor informara 

que não tinha interesse em obter novos empréstimos, pois, já possuía 

quatro empréstimos consignados em fase de amortização junto ao Banco 

Itaú BMG Consignado, os quais somavam a importância de R$283,19 

(duzentos e oitenta e três reais e dezenove centavos) descontada 

mensalmente; que, demonstrara interesse na proposta de portabilidade do 

saldo devedor com o Banco Itaú BMG Consignado para o Banco 

Bonsucesso; que, efetuada pesquisa, verificados os contratos do autor, 

fora solicitado pela corretora que o autor apresentasse os documentos 

necessários para proceder à portabilidade; que, o autor assinara a 

portabilidade do saldo devedor dos quatro contratos, transferindo ao 

Banco Bonsucesso, ora réu; que, o número de parcelas permanecera 

inalterada, porém, com redução de duas parcelas; que, não houve mais o 

lançamento de R$283,19 (duzentos e oitenta e três reais e dezenove 

centavos), sendo debitado apenas o importe de R$271,52 (duzentos e 

setenta e um reais e cinquenta e dois centavos), correspondente a 

migração para o Bonsucesso; que, o autor celebrara contrato com o 

Banco Bonsucesso, ora réu, de livre e espontânea vontade, dessa forma, 

não há demonstração de abalo de ordem moral apto a ensejar a reparação 

na forma pretendida; requerera a improcedência da demanda, bem como, 

a condenação da parte autora em custas e honorários de sucumbência. 

Junta documentos.” Sobre a contestação, manifestou-se o autor 

( f l s . 1 8 9 / 1 9 2  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  3 2 5 3 7 4 6  d o  P J E 

nº1000177-96.2016.8.11.0003; fls.142/145 – correspondência ID 1970784 

e  f l s . 1 4 6  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  1 9 7 1 5 6 6  d o  P J E 

nº1000181-36.2016.8.11.0003; fls.167/175 – correspondência ID 1554703 

e  f l s .176 /184  –  co r respondênc ia  ID  1555031  do  PJE 

nº1000182-21.2016.8.11.0003 e; fls.207/210 – correspondência ID 

4454059 e fls.211/213 – correspondência ID 4454142 do PJE 

nº1000200-42.2016.8.11.0003). Foi determinada a intimação das partes 

acerca de eventual pedido de dilação probatória (fls.193/195 – 

correspondência ID 4193517 do PJE nº1000177-96.2016.8.11.0003; 

f l s . 1 5 2 / 1 5 3  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  3 2 9 8 6 2 8  d o  P J E 

nº1000181-36.2016.8.11.0003; fls.185/186 – correspondência ID 1668342 

do PJE nº1000182-21.2016.8.11.0003; fls.214/216 – correspondência ID 

10606779 do PJE nº1000187-43.2016.8.11.0003 e; fls.214/215 – 

correspondência ID 9079994 do PJE nº1000200-42.2016.8.11.0003), 

oportunidade onde a ré (Banco Bonsucesso Consignado S/A) pugnara 

pelo julgamento antecipado da lide (fl.197/199 – correspondência ID 

4372315), quedando-se o autor e o réu (Gilson Ferreira Novaes – ME) 

silentes, em conformidade com as certidões de (fl.199 – correspondência 

ID 4730520 e fl.200 – correspondência ID 8290156) do PJE 

nº1000177-96.2016.8.11.0003; a parte autora pugnara pelo julgamento 

antecipado da lide (fls.157/158 – correspondência ID 4318624), em 

contrapartida, o réu (Gilson Ferreira Novaes – ME) quedara-se inerte, nos 

termos da certidão de (fl.159 – correspondência ID 4936700) do PJE 

nº1000181-36.2016.8.11.0003; a parte autora e a parte ré (Banco 

Bonsucesso Consignado S/A) postularam pelo julgamento antecipado do 

feitos às (fls.188/189 – correspondência ID 1874508 e fls.190/191 – 

correspondência ID 1947189), o réu (Gilson Ferreira Novaes – ME) deixara 

transcorrer in albis o prazo para manifestação, nos termos da certidão de 

( f l . 1 9 2  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  3 0 2 8 0 1 8 )  d o  P J E 

nº1000182-21.2016.8.11.0003; oportunidade onde o autor e o réu (Banco 

Bonsucesso Consignado S/A) pugnaram pelo julgamento antecipado da 

lide (fl.218 – correspondência ID 10761296 e fl.219 – correspondência ID 

10997854) e a parte ré (Gilson Ferreira Novaes – ME) quedara-se inerte, 

em consonância com a certidão de (fl.223 – correspondência ID 

20413723) do PJE nº1000187-43.2016.8.11.0003 e; postulara o réu 

(Banco Bonsucesso Consignado S/A) à (fl.217 – correspondência ID 

9231644) manifestando-se pelo julgamento antecipado da lide e as demais 

partes deixaram o prazo escoar sem manifestação, em conformidade com 

a certidão de (fl.229 – correspondência ID 9767942) do PJE 

nº1000200-42.2016.8.11.0003. No tocante à denunciação à lide postulada 

pelo réu (Gilson Ferreira Novaes – ME), esta fora desacolhida nos termos 

das decisões de (fls.201/202 – correspondência ID 9619672, do PJE 

nº1000177-96.2016.8.11.0003; fls.168/169 – correspondência ID 6085835, 

do PJE nº1000181-36.2016.8.11.0003; fls.214/215 – correspondência ID 

6085851, do nº1000182-21.2016.8.11.0003 e;  f ls .214/216 – 

correspondência ID 10606779, do PJE nº1000187-43.2016.8.11.0003), 

vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: 

Prefacialmente, determino a Senhora Gestora que verifique se 

devidamente cadastrados os patronos da parte autora, Dr. Fausto Del 

Claro Júnior, inscrito na OAB/MT sob nº11.843 e Dr. Wesley Lopes da 

Silva Martins, inscrito na OAB/MT sob nº15.518, nos Processos Judiciais 

E l e t r ô n i c o s  n º 1 0 0 0 1 7 7 - 9 6 / 2 0 1 6  e  n º 1 0 0 0 1 8 1 - 3 6 / 2 0 1 6 , 

nº1000182-21/2016, nº1000187-43/2016 e nº1000200-42/2016. Não há 

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

documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a 

um seguro desate à lide, passo ao julgamento antecipado e o faço com 

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

“Constante dos autos elementos de prova documental suficientes para 

formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se 

julgada antecipadamente a controvérsia.” (STJ 4ª Turma, Ag 14.952-DF 

AgRg Rel. Min. Sálvio Figueiredo, j.4.12.91, DJU 3.2.92, p.472). De igual 

forma, “Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da 

causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ 4ª 

Turma, Resp 2.832, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, 14.8.90, DJU 17.09.90, p. 

9.513). No caso em tela, a pretensão levada a efeito pelo autor é a 

declaração de inexistência de débito e, o pagamento de indenização por 

suposta conduta ilícita dos réus em efetuar cobrança, que a parte autora 

não reconhece como devida. A parte autora alega que não contratara a ré 

para prestação de serviços bancários – modalidade empréstimo, não 
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reconhecendo como devidas as cobranças efetuadas pelo primeiro réu 

(Banco Bonsucesso Consignado S/A), em razão do contratado mediante 

‘Termo de Adesão Empréstimo Consignado’, Proposta sob nº850736871, 

Contrato nº10411908-3, no importe de R$3.280,48 (três mil, duzentos e 

oitenta reais e quarenta e oito centavos), sendo o valor da parcela 

R$137,55 (cento e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), no 

total de (33) trinta e três parcelas, sendo o primeiro vencimento para o dia 

22 de dezembro de 2015 e o último para o dia 22 de agosto de 2018; que, 

há outros (4) quatro contratos, sendo eles, Proposta sob nº850736667, 

Contrato nº104103004, no importe de R$390,31 (trezentos e noventa reais 

e trinta e um centavos), sendo o valor da parcela R$42,45 (quarenta e 

dois reais e quarenta e cinco centavos), no total de (10) dez parcelas, 

sendo o primeiro vencimento para o dia 22 de dezembro de 2015 e o último 

para o dia 22 de setembro de 2016; Proposta sob nº850736981, Contrato 

nº10414129194, no importe de R$1.658,33 (um mil, seiscentos e cinquenta 

e oito reais e trinta e três centavos), sendo o valor da parcela R$53,30 

(cinquenta e três reais e trinta centavos), no total de (59) cinquenta e 

nove parcelas, sendo o primeiro vencimento para o dia 22 de dezembro de 

2015 e o último para o dia 22 de outubro de 2020; Proposta sob 

nº850736793, Contrato nº10412894-5, no importe de R$675,51 

(seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), sendo o 

valor da parcela R$38,22 (trinta e oito reais e vinte e dois centavos), no 

total de (23) vinte e três parcelas, sendo o primeiro vencimento para o dia 

22 de dezembro de 2015 e o último para o dia 22 de outubro de 2017 e 

‘Termo de Adesão Empréstimo Pessoal e Cartão’, por meio de Adesão de 

Empréstimo sob nº080020243267 e Adesão de Cartão sob 

nº08202432673, no valor de R$1.567,49 (um mil, quinhentos e sessenta e 

sete reais e quarenta e nove centavos). Pois bem, em que pese a 

alegação do autor, não existem meios de prova nos autos suficientes para 

levar acolhimento dos pedidos. Isto porque, há comprovação nos autos de 

que houvera contratação (fls.103/105 – correspondência ID 1685840 e 

f l s . 1 5 1 / 1 5 3  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  1 9 4 4 5 5 8 ,  d o  P J E 

nº1000177-96.2016.8.11.0003; fls.75/78 – correspondência ID 1648475 e 

f l s . 1 1 8 / 1 2 0  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  1 9 4 0 9 8 6 ,  d o  P J E 

nº1000181-36.2016.8.11.0003; fls.89/92 – correspondência ID 1438143 e 

fls.125/134 – correspondência ID 1438268 a ID 1438273, do PJE 

nº1000182-21.2016.8.11.0003; fls.117/118 – correspondência ID 9192892, 

f l s . 1 9 7 / 1 9 9  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  9 2 9 8 3 7 4 ,  d o  P J E 

nº100187-43.2016.8.11.0003 e; fls.121/188 – correspondência ID 3244455 

a ID 3244462, do PJE nº1000200-41.2016.8.11.0003). No mesmo sentido, 

não há nos autos qualquer comprovação de que houvera cumprimento 

dos contratos de forma lesiva ao autor, mesmo porque dos próprios 

documentos acostados aos autos pela parte autora às (fls.52/55 – 

correspondência ID 1050464, do PJE nº1000177-96.2016.8.11.0003; 

f l s . 3 2 / 3 5  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  1 0 5 1 0 6 9 ,  d o  P J E 

nº1000181-36.2016.8.11.0003; fls.45/48 – correspondência ID 1051339, 

do PJE nº1000182-21.2016.8.11.0003; fls.52/55 – correspondência ID 

1052074, do PJE nº1000187-43.2016.8.11.0003 e; fls.50/53 – 

correspondência ID 1059044, do PJE nº1000200-42.2016.8.11.0003) 

verifica-se que fora cobrada a importância correspondente ao pactuado 

nos aludidos contratos. Ademais, da documentação carreada pela parte ré 

(Banco Bonsucesso Consignado S/A) verifica-se que a mesma cumprira a 

determinação contida na decisão inicial, nos termos de (item ‘4’ – fls.92/93 

–  co r respondênc ia  ID  1685 8 3 6 ,  f l s . 0 4 / 0 5 ,  d o  P J E 

nº1000177-96.2016.8.11.0003 e item ‘3’ – fls.77/78 – correspondência ID 

1438138, fls.03/04, do PJE nº1000182-21.2016.8.11.0003), muito embora, 

descorde da ilegalidade do ato, eis que considera tratar-se do 

cumprimento expresso dos contratos de (fls.103/105 – correspondência 

ID 1685840 e fls.151/153 – correspondência ID 1944558, do PJE 

nº1000177-96.2016.8.11.0003; fls.75/78 – correspondência ID 1648475 e 

f l s . 1 1 8 / 1 2 0  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  1 9 4 0 9 8 6 ,  d o  P J E 

nº1000181-36.2016.8.11.0003; fls.89/92 – correspondência ID 1438143 e 

fls.125/134 – correspondência ID 1438268 a ID 1438273, do PJE 

nº1000182-21.2016.8.11.0003; fls.117/118 – correspondência ID 9192892, 

f l s . 1 9 7 / 1 9 9  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  9 2 9 8 3 7 4 ,  d o  P J E 

nº100187-43.2016.8.11.0003 e; fls.121/188 – correspondência ID 3244455 

a ID 3244462, do PJE nº1000200-41.2016.8.11.0003), juntado aos autos 

tanto pelo próprio autor quanto pelos réus. 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 trazida na peça de ingresso, entendo que não há provas 

suficientes a demonstrar o tão decantado prejuízo, advindo do 

descumprimento (por parte da parte ré) de sua obrigação a ensejar 

declaração de inexistência do débito e, sua consequente reparação. 

Partindo do conceito de que “obrigação é a relação jurídica transitória, de 

natureza econômica, pela qual o devedor fica vinculado ao credor, 

devendo cumprir determinada prestação positiva ou negativa, cujo 

inadimplemento enseja a este executar o patrimônio daquele para a 

satisfação de seu interesse” (AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria geral das 

obrigações. Editora RT. 8ª edição – 2000. P.31) verifica-se que a 

obrigação de fazer (declaração da inexistência do valor a ser cobrado) 

pretendida nos autos, sequer existe, eis que a parte ré (Banco 

Bonsucesso Consignado S/A) comprovara nos autos a origem do crédito 

que deu aso às cobranças, assim, cumprindo o determinado pelo artigo 

373, II, do Código de Processo Civil; logo, a decisão de (fls.58/60 – 

correspondência ID 1053313, do PJE nº1000177-96.2016.8.11.0003 e 

f l s . 5 8 / 6 0  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  1 0 6 3 4 3 0 ,  d o  P J E 

nº1000182-21.2016.8.11.0003) deve ser revogada por não refletir a 

realidade dos fatos, eis que a parte autora firmara os contratos que ora 

impugna (art.302, I, CPC). Consequentemente, no caso em análise, não tem 

aplicabilidade o disposto nos artigos 186 e 389 Código de Civil, posto que 

inócua a obrigação de fazer deferida nos autos (eis que o importe 

apontado pelos réus é devido) não sendo verossímil a alegação autoral de 

que os réus violaram direito e causaram dano ao autor, mesmo porque o 

autor não comprovara nos autos os danos sofridos e estando este em 

condição obrigacional desfavorável em relação à parte ré (Banco 

Bonsucesso Consignado S/A). A parte autora não comprovara que as 

assinaturas constantes nos contratos de (fls.52/55 – correspondência ID 

1050464, do PJE nº1000177-96.2016.8.11.0003; f ls.32/35 – 

correspondência ID 1051069, do PJE nº1000181-36.2016.8.11.0003; 

f l s . 4 5 / 4 8  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  1 0 5 1 3 3 9 ,  d o  P J E 

nº1000182-21.2016.8.11.0003; fls.52/55 – correspondência ID 1052074, 

do PJE nº1000187-43.2016.8.11.0003 e; fls.50/53 – correspondência ID 

1059044, do PJE nº1000200-42.2016.8.11.0003) não corresponde à sua 

e, mais, pugnara pelo julgamento antecipado do feito, não se 

desincumbindo do ônus probatório que recaía sobre si (art.373, I, CPC). 

Nesse sentido, eis a jurisprudência: “E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL EM 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E 

DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE CONTRATOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUTOR/RECORRENTE 

ANALFABETO, CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO COM 

ASSINATURA À ROGO DO AUTOR - SUSTENTA FRAUDE EM 

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM SUA CONTA, 

CONTUDO NÃO FAZ PROVA DA REFERIDA FRAUDE - – ASSINATURA A 

ROGO DO CONTRATO BANCÁRIO REVESTIDA DE FORMALIDADE, NOS 

EXATOS TERMOS DA LEI – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA JUNTOU 

CONTRATO DEMONSTRANDO A EFETIVA CONTRATAÇÃO (ART. 373, I 

CPC/15)– SENENÇA MANTIDA - APELO NÃO PROVIDO. - A parte autora 

alega que na condição de pessoa de pouca instrução, foi vítima de golpe 

em empréstimos consignados em sua aposentadoria, e que faria jus a 

indenização por danos morais e nulidade da relação jurídica. Contudo, não 

cumpriu com o ônus que lhe incumbia, de provar os fatos alegados. (art. 

373, I, CPC)- A Instituição financeira, ao revés, trouxe aos autos prova da 

contratação de mútuo entre as partes (art. 373, II, CPC/15), com liberação 

dos valores, cujo contrato encontra-se dentro dos limites da legalidade 

exigente ao caso - Recurso não provido.” (TJ-MS - APL: 

08042844620168120002 MS 0804284-46.2016.8.12.0002, Relator: Des. 

João Maria Lós, Data de Julgamento: 29/01/2019, 1ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 03/02/2019) Destarte, para que exista o dever de indenizar, 

necessária a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade 

civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre o 

primeiro e segundo, os quais devem ressair de forma cristalina. 

Vislumbra-se, pois, que, para se falar em indenização deve-se observar 

três aspectos que são: a ilicitude do ato praticado já que os atos regulares 

de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão 

suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois 

primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada, sendo que a 

inexistência de quaisquer destes pressupostos impossibilita a reparação 

do dano ante a ausência do fato-consequência. Vejamos o que a doutrina 

preconiza: “Deve, pois o agente recompor o patrimônio (moral ou 

econômico) do lesado, ressarcindo-lhe os prejuízos acarretados, à custa 

do seu próprio, desde que presente a subjetividade no ilícito”. (Indenização 

nas Obrigações por Atos Ilícitos, J. Franklin Alves Felipe, Ed. Del Rey, p. 

13, 1995) E ainda: “A responsabilidade civil surge em face do 
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descumprimento obrigacional, pela desobediência de uma regra 

estabelecida em um contrato, ou por deixar determinada pessoa de 

observar um preceito normativo que regula a vida. [...] De qualquer forma, 

ainda prevalece o entendimento de que a culpa em sentido amplo ou 

genérico é sim elemento essencial da reponsabilidade civil, tese à qual 

este autor se filia. Desse modo, pode ser apontada a existência de quatro 

pressupostos do dever de indenizar, reunindo os doutrinadores aqui 

destacados: a) a conduta humana; b) culpa genérica ou latu sensu; c) 

nexo de causalidade; d) dano ou prejuízo”. (Tartuce, Flávio. Manual de 

Direito Civil: Volume Único. Editora Método. 8ª edição – 2018. p. 515-535) 

Em se observando o caso versado nestes autos, tenho que não ficou 

evidenciada a tríade necessária a caracterizar a tipicidade da reparação. 

Há que se ressaltar que o autor não carreou aos autos um mínimo de 

prova a respaldar a pretensão exposta na peça de ingresso, muito embora 

tenha demonstrado interesse, diga-se: alegou e nada provou, pelo 

contrário, senão vejamos. Informa que não contratara com os réus, porém, 

não logrará êxito em provar tal alegação. Noutro norte, a parte ré 

comprovara nos autos que o contrato firmado entre as parte abrangia os 

débitos ora questionados, eis que carreara aos autos contratos com a 

assinatura e cópia dos documentos dos autos (fls.103/105 – 

correspondência ID 1685840 e fls.151/153 – correspondência ID 1944558, 

do PJE nº1000177-96.2016.8.11.0003; fls.75/78 – correspondência ID 

1648475 e fls.118/120 – correspondência ID 1940986, do PJE 

nº1000181-36.2016.8.11.0003; fls.89/92 – correspondência ID 1438143 e 

fls.125/134 – correspondência ID 1438268 a ID 1438273, do PJE 

nº1000182-21.2016.8.11.0003; fls.117/118 – correspondência ID 9192892, 

f l s . 1 9 7 / 1 9 9  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  9 2 9 8 3 7 4 ,  d o  P J E 

nº100187-43.2016.8.11.0003 e; fls.121/188 – correspondência ID 3244455 

a ID 3244462, do PJE nº1000200-41.2016.8.11.0003), desvencilhando-se, 

por conseguinte, da culpa genérica. Portanto, provado restou nos autos 

que havia contrato de prestação de serviços vinculando as partes (autor 

e primeiro réu, eis que o segundo réu participara apenas da intermediação 

do negócio); que há débitos pendentes, conforme afirmado pela parte ré, 

desta forma, não há que se falar em má prestação de serviço, passível de 

indenização. Sem a aludida prova, ou seja, de que as empresas rés 

tenham obrado com culpa ou dolo, impossível admitir a procedência da 

demanda. Reitere-se que de acordo com o artigo 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, competia à autora produzir a prova capaz de suportar a 

sua pretensão, ou seja, o fato constitutivo de seu direito, o que não 

ocorreu. A respeito, ensina Cândido Rangel Dinamarco: “Ônus da prova é 

o encargo, atribuído pela lei a cada uma das partes, de demonstrar a 

ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem 

proferidas no processo. (...) Segundo o art. 333 do Código de Processo 

Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos constitutivos de seu alegado 

direito (inc. I) e ao réu, a dos fatos que de algum modo atuem ou tenham 

atuado sobre o direito alegado pelo autor, seja impedindo que ele se 

formasse, seja modificando-o ou mesmo extinguindo-o (inc. II; fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, n. 524). A síntese dessas 

disposições consiste na regra de que o ônus da prova incumbe à parte 

que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser provado (Chiovenda), 

ou seja, àquela que se beneficie desse reconhecimento; essa fórmula 

coloca adequadamente o tema do onus probandi no quadro do interesse 

como mola propulsora da efetiva participação dos litigantes, segundo o 

empenho de cada um em obter vitória. O princípio do interesse é que leva 

a lei distribuir o ônus da prova pelo modo que está no art. 333 do Código 

de Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos 

aproveitará ao autor e o dos demais, ao réu; sem prova daqueles, a 

demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá 

sucesso”. (Instituições de direito processual civil. 4. ed. São Paulo: 

Malheiros, v. III, p.71-73). E ainda: “Segundo a regra geral estabelecida 

pelos incisos do art. 373 do Novo CPC, cabe ao autor o ônus de provar os 

fatos constitutivos de seu direito, ou seja, deve provar a matéria fática que 

traz em sua petição inicial e que serve como origem da relação jurídica 

deduzida em juízo.”(Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito 

Processual Civil. Volume Único. Editora Juspdivm. 8ª Edição – 2016. p.657) 

Assim, diante da falta absoluta de elementos que possam respaldar a 

súplica posta na peça vestibular e o pleito autoral de julgamento 

antecipado (fls.157/158 – correspondência ID 4318624, do PJE 

nº100181-36.2016.8.11.0003; fls.188/189 – correspondência ID 1874508, 

do PJE nº1000182-21.2016.8.11.0003; fl.218 – correspondência ID 

10761296, do PJE nº1000187-43.2016.8.11.0003, deixando nos demais 

processos o prazo para manifestação escoar in albis), só há um caminho 

a ser trilhado, qual seja, a improcedência da ação. E nesse trilho é o atual 

entendimento dos nossos Tribunais: “E M E N T A – APELAÇÃO EM AÇÃO 

DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DO AUTOR DE 

FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUTOR 

INDÍGENA, IDOSO E ALEGAÇÃO DE SER ANALFABETO INVERÍDICA – 

FALHA NAS FORMALIDADES LEGAIS PARA ASSINATURA EM 

PROCURAÇÃO AD JUDICIA TRATANDO-SE DE ANALFABETO – 

ASSINATURA DO CONTRATO BANCÁRIO NOS EXATOS TERMOS DOS 

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO PRÓPRIO AUTOR – JULGAMENTO 

ANTECIPADO A PEDIDO DO AUTOR – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE 

INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – APELO IMPROVIDO. O 

autor/recorrente alega que na condição de indígena, idoso e analfabeto, 

foi vítima de golpe em empréstimos consignados em sua aposentadoria, e 

que faria jus a indenização por danos morais e nulidade da relação 

jurídica. Contudo, não fez prova do ônus que lhe incumbia, de provar os 

fatos alegados. (art. 373, I, CPC). Ausência dos requisitos legais para 

validade da procuração outorgada ao patrono do indígena supostamente 

analfabeto (art. 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV e 595 

, todos do CC) Banco/recorrido fez prova dos fatos impeditivos, 

modificativos e extintivos do direito (art. 373, II) ao apresentar contrato 

assinado nos exatos termos da assinatura do autor, conforme 

documentos que este trouxe aos autos com a inicial. Inexistência do dever 

de indenização. Sentença mantida. Apelo improvido.” (TJ-MS - APL: 

08003294820168120053 MS 0800329-48.2016.8.12.0053, Relator: Des. 

João Maria Lós, Data de Julgamento: 29/08/2017, 1ª Câmara Cível) 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

- EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – CRÉDITO 

EFETUADO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA 

DO NÃO RECEBIMENTO DOS VALORES – DANO MORAL INEXISTENTE – 

AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO. 1- Independentemente de 

ter solicitado ou não, o fato é que o crédito foi efetuado em sua conta 

corrente e dele se beneficiaram as recorridas. Não há prova que a conta 

corrente não lhes pertence ou que o crédito não foi disponibilizado, ônus 

que lhe incumbia ao teor do artigo 333, I do CPC. 2-O ônus da prova, em 

regra, é atribuído à parte que alega os fatos. Assim, o autor tem o ônus de 

provar os fatos constitutivos de seu direito (artigo 333, I do Código de 

Processo Civil), e o réu, sempre que formular defesa de mérito indireta, ou 

seja, alegar fatos novos que impedem, modificam ou extinguem o direito do 

autor, atrairá para si, o ônus da prova em relação a tais fatos (artigo 333, II 

do Código de Processo Civil).” (TJ-MT - APL: 00111787120118110003 

52289/2014, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de 

Julgamento: 22/10/2014, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

27/10/2014) Necessário ressaltar, que em que pese a parte autora elencar 

ainda situação de suposto dano moral, as provas carreadas aos autos 

não são suficientes para carregar de veracidade sua suposta versão 

exposta. Conforme já dito, os réus foram competentes em mostrar que a 

versão trazida na peça vestibular é, no mínimo, conflituosa. Não obstante, 

a relação existente entre as partes ser denominada relação de consumo, 

não podemos ter que tudo seja em favor do consumidor, sob pena de 

criar-se, em verdade, correntes defensivas que seguem na contramão 

dos direitos. Seria uma espécie de beneficiamento irrestrito e incondicional 

a figura do consumidor, ainda que não lhes socorra o direito, simplesmente 

pela sua figura hipossuficiente. A responsabilidade civil exige a prova do 

prejuízo e do nexo de causalidade entre o ato imputado aos réus e os 

danos efetivamente suportados pelo autor. Indemonstrada ilegalidade do 

ato, impõe-se a improcedência da demanda. Mero incômodo e dissabor 

caracterizam aborrecimentos naturais da vida, fazendo parte do cotidiano 

e plenamente suportáveis, não ensejando indenização por danos morais. 

O dano moral é instituto sério, que deve em verdade recompor o abalo ou 

ferimento à honra, direito subjetivo tão intrínseco do ser humano. Assim já 

disciplina o doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, ao conceituar o dano 

moral: “Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando 

seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, 

como a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como 

se infere dos art. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que 

acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação” 

(GONCALVES, 2009, p.359). Em iguais termos, também leciona Nehemias 

Domingos de Melo “dano moral é toda agressão injusta aqueles bens 

imateriais, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica, insuscetível 

de quantificação pecuniária”. (MELO, 2004, p. 9). Outra corrente conceitua 
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dano moral como o efeito da lesão, e não a lesão em si, como é o caso do 

doutrinador Yussef Said Cahali que assim o conceitua: “Dano moral, 

portanto, é a dor resultante da violação de um bem juridicamente tutelado, 

sem repercussão patrimonial. Seja dor física – dor-sensação, como a 

denominada Carpenter – nascida de uma lesão material; seja a dor moral – 

dor-sentimento, de causa imaterial.” (CAHALI, 2011, pag. 28). Aguiar Dias 

também sustenta esta espécie de definição, em suas palavras: “O dano 

moral é o efeito não patrimonial da lesão de direito e não a própria lesão, 

abstratamente considerada. O conceito de dano é único, e corresponde a 

lesão de direito. Os efeitos da injuria podem ser patrimoniais ou não, e 

acarretar, assim, a divisão dos danos em patrimoniais e não patrimoniais. 

Os efeitos não patrimoniais da injuria constituem os danos não 

patrimoniais” (DIAS, 1987, p.852). Por fim, corroborando com o acima já 

exposto, firmo o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário criar 

correntes paternalistas, ainda que sob o manto da hipossuficiência do 

consumidor, corroborando por via de consequência com a já existente 

banalização do dano moral, instituto que tem por seu princípio natural 

recompor dano extrapatrimonial efetivamente sofrido. Seria uma completa 

e total inversão de valores, um prêmio indevido, um ferimento mortal a boa 

fé que deve estar presente em todas as relações daqueles que habitam 

em sociedade. Inexistindo comprovada conduta ilícita por parte dos réus, 

não há que se falar em declaração de inexistência de débito e 

consequente indenização por danos morais, eis que o réu (Banco 

Bonsucesso Consignado S/A) encontrava-se no exercício legal de seu 

direito de credor, sendo legítimos os descontos/cobranças efetuados. 

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

IMPROCEDENTE, a presente ‘Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais’, promovida por WAGNON JOSÉ ALVES 

VELASCO, com qualificação nos autos, em desfavor de BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e GILSON FERREIRA NOVAES – ME, 

com qualificação nos autos, bem como condeno o autor ao pagamento de 

custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) sob o valor da causa, devendo ser observado o disposto no 

parágrafo 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Por fim, hei por 

bem em revogar a tutela provisória de urgência concedida às (fls.58/60 – 

correspondência ID 1053313, do PJE nº1000177-96.2016.8.11.0003 e 

f l s . 5 8 / 6 0  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  1 0 6 3 4 3 0 ,  d o  P J E 

nº1000182-21.2016.8.11.0003). Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 10 de fevereiro 

de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000187-43.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNON JOSE ALVES VELASCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS OAB - MT0015518A 

(ADVOGADO(A))

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON FERREIRA NOVAES - ME (REQUERIDO)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

JANETE POZZA OAB - MT9342-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processos Judiciais Eletrônicos 

nº1000177-96/2016 e nº1000181-36/2016, nº1000182-21/2016 , 

nº1000187-43/2016 e nº1000200-42/2016 Ação: Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais Autor: Wagnon 

José Alves Velasco. Réus: Banco Bonsucesso Consignado S/A e Gilson 

Ferreira Novaes – ME. Vistos, etc. WAGNON JOSÉ ALVES VELASCO, 

pessoa física com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou neste juízo com a presente ‘Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Indenização por Danos Morais’ em desfavor de BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e GILSON FERREIRA NOVAES – ME, 

ambos pessoa jurídica de direito privado, aduzindo: “Que, o autor é 

servidor público do Estado de Mato Grosso, desde o dia 01 de fevereiro 

de 2000, ocupando o cargo de professor da Educação Básica na Escola 

‘E. E. Daniel Martins Moura’, recebendo mensalmente os subsídios através 

do Banco do Brasil S/A; que, fora ‘tomado de espanto’ quando tirou o 

extrato de sua conta e vira que seu ordenamento não correspondia ao 

devido; que, de posse do demonstrativo de cálculo (Ficha Financeira), 

percebera a existência de descontos indevidos, eis que não efetivara o 

contrato de Adesão de Empréstimo Consignado sob nº10411908-3 com o 

réu; que, o autor ao ler o nome do réu, tivera certeza de que fora vítima de 

fraude e, realizara as investigações necessárias, a fim de descobrir, 

entenda-se ‘ter em suas mãos as provas’ que necessitava para isentar-se 

de quaisquer obrigações realizadas por terceiros; que, entrara em contato 

com a Empresa Consignum (Programa de Controle e Gerenciamento de 

Margem), através da ‘Central de Atendimento Empréstimo Bomsucesso’; 

que, a esta empresa fornecera cópia dos documentos ; que, ‘a olhos nus 

percebe-se grosseiramente que as assinaturas foram falsificadas’; que, o 

autor afirma veementemente não ter assinado tais papéis; que, tomara 

conhecimento do empréstimo em seu nome, o qual havia sido contratado 

mediante ‘Termo de Adesão Empréstimo Consignado’, Proposta sob 

nº850736871, Contrato nº10411908-3, no importe de R$3.280,48 (três mil, 

duzentos e oitenta reais e quarenta e oito centavos), sendo o valor da 

parcela R$137,55 (cento e trinta e sete reais e cinquenta e cinco 

centavos), no total de (33) trinta e três parcelas, sendo o primeiro 

vencimento para o dia 22 de dezembro de 2015 e o último para o dia 22 de 

agosto de 2018; que, há outros (4) quatro contratos, sendo eles, Proposta 

sob nº850736667, Contrato nº104103004, no importe de R$390,31 

(trezentos e noventa reais e trinta e um centavos), sendo o valor da 

parcela R$42,45 (quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), no 

total de (10) dez parcelas, sendo o primeiro vencimento para o dia 22 de 

dezembro de 2015 e o último para o dia 22 de setembro de 2016; Proposta 

sob nº850736981, Contrato nº10414129194, no importe de R$1.658,33 

(um mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos), 

sendo o valor da parcela R$53,30 (cinquenta e três reais e trinta 

centavos), no total de (59) cinquenta e nove parcelas, sendo o primeiro 

vencimento para o dia 22 de dezembro de 2015 e o último para o dia 22 de 

outubro de 2020; Proposta sob nº850736793, Contrato nº10412894-5, no 

importe de R$675,51 (seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta e um 

centavos), sendo o valor da parcela R$38,22 (trinta e oito reais e vinte e 

dois centavos), no total de (23) vinte e três parcelas, sendo o primeiro 

vencimento para o dia 22 de dezembro de 2015 e o último para o dia 22 de 

outubro de 2017 e ‘Termo de Adesão Empréstimo Pessoal e Cartão’, por 

meio de Adesão de Empréstimo sob nº080020243267 e Adesão de Cartão 

sob nº08202432673, no valor de R$1.567,49 (um mil, quinhentos e 

sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos); que, a parte autora 

certamente fora vítima de fraude, uma vez que desconhece a origem dos 

malfadados descontos e/ou adesão dos contratos; que, o autor afirma 

possuir outros contratos com o réu, porém, desconhece o desconto 

referente ao nº8430, no importe de R$271,52 (duzentos e setenta e um 

reais e cinquenta e dois centavos), eis que proveniente de contrato 

fraudado; que, os contratos que geram o desconto no importe de 

R$271,52 (duzentos e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos) 

são fraudados, afirmando o autor tratar-se de golpe; que, requerera em 

sede tutela antecipada de urgência a suspensão dos descontos no 

importe de R$271,52 (duzentos e setenta e um reais e cinquenta e dois 

centavos), bem como, que seja oficiado o empregador a fim de que se 

suspendam os descontos no concernente aos contratos Proposta sob 

nº850736871, Contrato nº10411908-3, Proposta sob nº850736667, 

Contrato nº104103004, Proposta sob nº850736981, Contrato 

nº10414129194, Proposta sob nº850736793, Contrato nº10412894-5 e 

Adesão de Empréstimo sob nº080020243267 e Adesão de Cartão sob 

nº08202432673; que, no mérito requerera que fossem declarados os 

débitos inexistentes, bem como, que a ré fosse condenada ao pagamento 

de indenização de danos morais. Junta documentos e atribui a causa o 

valor de R$133.433,14 (cento e trinta e três mil, quatrocentos e trinta e 

três reais e quatorze centavos) [soma total das ações], postulando a 

presente sob o manto da assistência judiciária gratuita.” A assistência 

judiciária e a liminar foram deferidas às (fls.58/60 – correspondência ID 

1053313), não sobrevindo recurso. Realizou-se audiência de conciliação 

de (fls.68/71 – correspondência ID 1426389 a ID 1429182 e fls.126/130 – 

correspondência ID 1695876 a ID 1695883), entretanto, não se obteve 

êxito. Devidamente citada, contestou o pedido, onde procura rechaçar as 

assertivas levadas a efeito pelo autor, dizendo: “Banco Bonsucesso 

Consignado S/A – que, preliminarmente, arguira conexão das ações 
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nº1000181-36 .2016 .8 .11 .0003 ,  n º1000182 -212016 .8 .11 .0003 , 

nº1000187-43.2016.8.11.0003 e nº1000200-42.2016.8.11.0003, nos 

termos do artigo 55 do Código de Processo Civil; que, comprovara o 

cumprimento da medida liminar; que, no mérito, jamais houvera falta de 

compromisso do réu e por inescusável ato de boa-fé, a presente ação foi 

encaminhada ao Setor de Auditoria Interna para verificação, porém, não 

foram encontradas quaisquer anormalidades; que, o autor, por livre e 

espontânea vontade, celebrara junto ao Banco Bonsucesso os Contratos 

de Empréstimos nº104119083, firmado em 06/11/2015, no valor de 

R$3.280,48 (três mil duzentos e oitenta reais e quarenta e oito centavos), 

a ser pago em 33 (trinta e três) parcelas mensais de R$137,55 (cento e 

trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) cada; nº104103004, 

firmado em 05/11/2015, no valor de R$390,31 (trezentos e noventa reais e 

trinta e um centavos), a ser pago em 10 (dez) parcelas mensais de 

R$42,45 (quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) cada; 

nº104129194, firmado em 06/11/2015, no valor de R$1.658,33 (mil 

seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos), a ser pago 

em 59 (cinquenta e nove parcelas) parcelas mensais de R$53,30 

(cinquenta e três reais e trinta centavos) cada; nº10412894-5, firmado em 

13/01/2015, estando os contratos encontram-se ativos e adimplentes; que, 

o Termo de Adesão sob nº820243267, fora firmado em decorrência do 

saque no cartão realizado no dia 23/08/2011, no importe de R$1.567,49 

(um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos); 

que, os contratos tratam-se de portabilidade de um contrato que o autor 

mantinha junto ao Banco Itaú BMG Consignado, o qual passara a ser de 

responsabilidade do banco réu; que, na referida transação não foram 

disponibilizados valores, eis que se tratava de transferência entre bancos; 

que, houvera total repasse do crédito ao Banco Itaú BMG; que, no contrato 

refutado há o aceite do autor; que, não há que se falar em invalidade do 

contrato; que, o autor, por livre e espontânea vontade, devidamente 

celebrou e aceitou o contrato em comento, e teve ciência do número de 

parcelas, valores, datas de vencimentos, taxas de juros e demais dados, 

anuindo com todas as cláusulas contratuais; que, a alegação de 

desconhecimento das avenças é facilmente afastada pela cópia do 

contrato e demais documentos aqui apresentados; que, em momento 

algum o autor provara qualquer vício de vontade na celebração dos 

contratos objetos da lide; que, a realização de saque diretamente junto ao 

banco réu não necessita, necessariamente, do uso do cartão plástico, 

tampouco de seu desbloqueio; que, o serviço de saque em espécie é 

comum a qualquer cartão de crédito existente no mercado; que, o serviço 

de saque com crédito em conta é comum aos cartões de crédito com 

pagamento mínimo da fatura; que, em atendimento às normas 

estabelecidas no convênio firmado junto ao órgão pagador, todos os 

meses é enviada à parte autora, de acordo com os dados fornecidos no 

contrato, uma fatura que, além discriminar o débito existente, pode ser 

utilizada para efetuar pagamentos amortizando ou até mesmo liquidando a 

dívida, visto que, o valor mínimo da fatura correspondente à averbação da 

margem é descontado diretamente na folha de pagamento; que, por óbvio, 

o não pagamento integral da fatura acarreta a incidência de encargos 

sobre o saldo devedor; que, não cabe a inversão do ônus da prova, no 

caso dos autos, eis que em direito é impossível a prova negativa de 

vontade; que, a partir da existência do contrato refutado, no qual se 

encontra o aceite do autor exarado por meio de sua assinatura, não cabe 

a sustentação de que não o celebrara, dessa forma, não há 

demonstração de abalo de ordem moral apto a ensejar a reparação na 

forma pretendida; requerera a improcedência da demanda, bem como, a 

condenação da parte autora em custas e honorários de sucumbência. 

Junta documentos. Gilson Ferreira Novaes – ME – que, preliminarmente, 

pugna pela conexão com o feito sob nº1000182-21.2016.8.11.0003, o qual 

tramita na Quarta Vara Cível, nos termos dos artigos 55, 57 e 58, ambos 

do Código de Processo Civil; que, denunciara à lide a Srª. Glaucia Cristina 

Arruda Evangelista, eis que esta era responsável pela captação da 

portabilidade; que, assevera ser parte ilegítima feito PJE sob 

nº1000200-42.2016.8.11.0003, eis que não participara da contratação do 

cartão de crédito nº082024326, em 19.08.2011; que, o autor omite uma 

informação importante que certamente será decisiva na analise do mérito 

desta demanda; que, em outubro de 2015 fora interpelado pela parceira do 

ora réu, Srª Glaucia Cristina Arruda Evangelista; que, fora informado sobre 

as taxas, prazos e possibilidade de portabilidade; que, o autor informara 

que não tinha interesse em obter novos empréstimos, pois, já possuía 

quatro empréstimos consignados em fase de amortização junto ao Banco 

Itaú BMG Consignado, os quais somavam a importância de R$283,19 

(duzentos e oitenta e três reais e dezenove centavos) descontada 

mensalmente; que, demonstrara interesse na proposta de portabilidade do 

saldo devedor com o Banco Itaú BMG Consignado para o Banco 

Bonsucesso; que, efetuada pesquisa, verificados os contratos do autor, 

fora solicitado pela corretora que o autor apresentasse os documentos 

necessários para proceder à portabilidade; que, o autor assinara a 

portabilidade do saldo devedor dos quatro contratos, transferindo ao 

Banco Bonsucesso, ora réu; que, o número de parcelas permanecera 

inalterada, porém, com redução de duas parcelas; que, não houve mais o 

lançamento de R$283,19 (duzentos e oitenta e três reais e dezenove 

centavos), sendo debitado apenas o importe de R$271,52 (duzentos e 

setenta e um reais e cinquenta e dois centavos), correspondente a 

migração para o Bonsucesso; que, o autor celebrara contrato com o 

Banco Bonsucesso, ora réu, de livre e espontânea vontade, dessa forma, 

não há demonstração de abalo de ordem moral apto a ensejar a reparação 

na forma pretendida; requerera a improcedência da demanda, bem como, 

a condenação da parte autora em custas e honorários de sucumbência. 

Junta documentos.” Sobre a contestação, manifestou-se o autor 

( f l s . 1 8 9 / 1 9 2  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  3 2 5 3 7 4 6  d o  P J E 

nº1000177-96.2016.8.11.0003; fls.142/145 – correspondência ID 1970784 

e  f l s . 1 4 6  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  1 9 7 1 5 6 6  d o  P J E 

nº1000181-36.2016.8.11.0003; fls.167/175 – correspondência ID 1554703 

e  f l s .176 /184  –  co r respondênc ia  ID  1555031  do  PJE 

nº1000182-21.2016.8.11.0003 e; fls.207/210 – correspondência ID 

4454059 e fls.211/213 – correspondência ID 4454142 do PJE 

nº1000200-42.2016.8.11.0003). Foi determinada a intimação das partes 

acerca de eventual pedido de dilação probatória (fls.193/195 – 

correspondência ID 4193517 do PJE nº1000177-96.2016.8.11.0003; 

f l s . 1 5 2 / 1 5 3  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  3 2 9 8 6 2 8  d o  P J E 

nº1000181-36.2016.8.11.0003; fls.185/186 – correspondência ID 1668342 

do PJE nº1000182-21.2016.8.11.0003; fls.214/216 – correspondência ID 

10606779 do PJE nº1000187-43.2016.8.11.0003 e; fls.214/215 – 

correspondência ID 9079994 do PJE nº1000200-42.2016.8.11.0003), 

oportunidade onde a ré (Banco Bonsucesso Consignado S/A) pugnara 

pelo julgamento antecipado da lide (fl.197/199 – correspondência ID 

4372315), quedando-se o autor e o réu (Gilson Ferreira Novaes – ME) 

silentes, em conformidade com as certidões de (fl.199 – correspondência 

ID 4730520 e fl.200 – correspondência ID 8290156) do PJE 

nº1000177-96.2016.8.11.0003; a parte autora pugnara pelo julgamento 

antecipado da lide (fls.157/158 – correspondência ID 4318624), em 

contrapartida, o réu (Gilson Ferreira Novaes – ME) quedara-se inerte, nos 

termos da certidão de (fl.159 – correspondência ID 4936700) do PJE 

nº1000181-36.2016.8.11.0003; a parte autora e a parte ré (Banco 

Bonsucesso Consignado S/A) postularam pelo julgamento antecipado do 

feitos às (fls.188/189 – correspondência ID 1874508 e fls.190/191 – 

correspondência ID 1947189), o réu (Gilson Ferreira Novaes – ME) deixara 

transcorrer in albis o prazo para manifestação, nos termos da certidão de 

( f l . 1 9 2  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  3 0 2 8 0 1 8 )  d o  P J E 

nº1000182-21.2016.8.11.0003; oportunidade onde o autor e o réu (Banco 

Bonsucesso Consignado S/A) pugnaram pelo julgamento antecipado da 

lide (fl.218 – correspondência ID 10761296 e fl.219 – correspondência ID 

10997854) e a parte ré (Gilson Ferreira Novaes – ME) quedara-se inerte, 

em consonância com a certidão de (fl.223 – correspondência ID 

20413723) do PJE nº1000187-43.2016.8.11.0003 e; postulara o réu 

(Banco Bonsucesso Consignado S/A) à (fl.217 – correspondência ID 

9231644) manifestando-se pelo julgamento antecipado da lide e as demais 

partes deixaram o prazo escoar sem manifestação, em conformidade com 

a certidão de (fl.229 – correspondência ID 9767942) do PJE 

nº1000200-42.2016.8.11.0003. No tocante à denunciação à lide postulada 

pelo réu (Gilson Ferreira Novaes – ME), esta fora desacolhida nos termos 

das decisões de (fls.201/202 – correspondência ID 9619672, do PJE 

nº1000177-96.2016.8.11.0003; fls.168/169 – correspondência ID 6085835, 

do PJE nº1000181-36.2016.8.11.0003; fls.214/215 – correspondência ID 

6085851, do nº1000182-21.2016.8.11.0003 e;  f ls .214/216 – 

correspondência ID 10606779, do PJE nº1000187-43.2016.8.11.0003), 

vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: 

Prefacialmente, determino a Senhora Gestora que verifique se 

devidamente cadastrados os patronos da parte autora, Dr. Fausto Del 

Claro Júnior, inscrito na OAB/MT sob nº11.843 e Dr. Wesley Lopes da 

Silva Martins, inscrito na OAB/MT sob nº15.518, nos Processos Judiciais 

E l e t r ô n i c o s  n º 1 0 0 0 1 7 7 - 9 6 / 2 0 1 6  e  n º 1 0 0 0 1 8 1 - 3 6 / 2 0 1 6 , 

nº1000182-21/2016, nº1000187-43/2016 e nº1000200-42/2016. Não há 
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necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova 

documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a 

um seguro desate à lide, passo ao julgamento antecipado e o faço com 

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

“Constante dos autos elementos de prova documental suficientes para 

formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se 

julgada antecipadamente a controvérsia.” (STJ 4ª Turma, Ag 14.952-DF 

AgRg Rel. Min. Sálvio Figueiredo, j.4.12.91, DJU 3.2.92, p.472). De igual 

forma, “Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da 

causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ 4ª 

Turma, Resp 2.832, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, 14.8.90, DJU 17.09.90, p. 

9.513). No caso em tela, a pretensão levada a efeito pelo autor é a 

declaração de inexistência de débito e, o pagamento de indenização por 

suposta conduta ilícita dos réus em efetuar cobrança, que a parte autora 

não reconhece como devida. A parte autora alega que não contratara a ré 

para prestação de serviços bancários – modalidade empréstimo, não 

reconhecendo como devidas as cobranças efetuadas pelo primeiro réu 

(Banco Bonsucesso Consignado S/A), em razão do contratado mediante 

‘Termo de Adesão Empréstimo Consignado’, Proposta sob nº850736871, 

Contrato nº10411908-3, no importe de R$3.280,48 (três mil, duzentos e 

oitenta reais e quarenta e oito centavos), sendo o valor da parcela 

R$137,55 (cento e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), no 

total de (33) trinta e três parcelas, sendo o primeiro vencimento para o dia 

22 de dezembro de 2015 e o último para o dia 22 de agosto de 2018; que, 

há outros (4) quatro contratos, sendo eles, Proposta sob nº850736667, 

Contrato nº104103004, no importe de R$390,31 (trezentos e noventa reais 

e trinta e um centavos), sendo o valor da parcela R$42,45 (quarenta e 

dois reais e quarenta e cinco centavos), no total de (10) dez parcelas, 

sendo o primeiro vencimento para o dia 22 de dezembro de 2015 e o último 

para o dia 22 de setembro de 2016; Proposta sob nº850736981, Contrato 

nº10414129194, no importe de R$1.658,33 (um mil, seiscentos e cinquenta 

e oito reais e trinta e três centavos), sendo o valor da parcela R$53,30 

(cinquenta e três reais e trinta centavos), no total de (59) cinquenta e 

nove parcelas, sendo o primeiro vencimento para o dia 22 de dezembro de 

2015 e o último para o dia 22 de outubro de 2020; Proposta sob 

nº850736793, Contrato nº10412894-5, no importe de R$675,51 

(seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), sendo o 

valor da parcela R$38,22 (trinta e oito reais e vinte e dois centavos), no 

total de (23) vinte e três parcelas, sendo o primeiro vencimento para o dia 

22 de dezembro de 2015 e o último para o dia 22 de outubro de 2017 e 

‘Termo de Adesão Empréstimo Pessoal e Cartão’, por meio de Adesão de 

Empréstimo sob nº080020243267 e Adesão de Cartão sob 

nº08202432673, no valor de R$1.567,49 (um mil, quinhentos e sessenta e 

sete reais e quarenta e nove centavos). Pois bem, em que pese a 

alegação do autor, não existem meios de prova nos autos suficientes para 

levar acolhimento dos pedidos. Isto porque, há comprovação nos autos de 

que houvera contratação (fls.103/105 – correspondência ID 1685840 e 

f l s . 1 5 1 / 1 5 3  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  1 9 4 4 5 5 8 ,  d o  P J E 

nº1000177-96.2016.8.11.0003; fls.75/78 – correspondência ID 1648475 e 

f l s . 1 1 8 / 1 2 0  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  1 9 4 0 9 8 6 ,  d o  P J E 

nº1000181-36.2016.8.11.0003; fls.89/92 – correspondência ID 1438143 e 

fls.125/134 – correspondência ID 1438268 a ID 1438273, do PJE 

nº1000182-21.2016.8.11.0003; fls.117/118 – correspondência ID 9192892, 

f l s . 1 9 7 / 1 9 9  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  9 2 9 8 3 7 4 ,  d o  P J E 

nº100187-43.2016.8.11.0003 e; fls.121/188 – correspondência ID 3244455 

a ID 3244462, do PJE nº1000200-41.2016.8.11.0003). No mesmo sentido, 

não há nos autos qualquer comprovação de que houvera cumprimento 

dos contratos de forma lesiva ao autor, mesmo porque dos próprios 

documentos acostados aos autos pela parte autora às (fls.52/55 – 

correspondência ID 1050464, do PJE nº1000177-96.2016.8.11.0003; 

f l s . 3 2 / 3 5  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  1 0 5 1 0 6 9 ,  d o  P J E 

nº1000181-36.2016.8.11.0003; fls.45/48 – correspondência ID 1051339, 

do PJE nº1000182-21.2016.8.11.0003; fls.52/55 – correspondência ID 

1052074, do PJE nº1000187-43.2016.8.11.0003 e; fls.50/53 – 

correspondência ID 1059044, do PJE nº1000200-42.2016.8.11.0003) 

verifica-se que fora cobrada a importância correspondente ao pactuado 

nos aludidos contratos. Ademais, da documentação carreada pela parte ré 

(Banco Bonsucesso Consignado S/A) verifica-se que a mesma cumprira a 

determinação contida na decisão inicial, nos termos de (item ‘4’ – fls.92/93 

–  co r respondênc ia  ID  1685 8 3 6 ,  f l s . 0 4 / 0 5 ,  d o  P J E 

nº1000177-96.2016.8.11.0003 e item ‘3’ – fls.77/78 – correspondência ID 

1438138, fls.03/04, do PJE nº1000182-21.2016.8.11.0003), muito embora, 

descorde da ilegalidade do ato, eis que considera tratar-se do 

cumprimento expresso dos contratos de (fls.103/105 – correspondência 

ID 1685840 e fls.151/153 – correspondência ID 1944558, do PJE 

nº1000177-96.2016.8.11.0003; fls.75/78 – correspondência ID 1648475 e 

f l s . 1 1 8 / 1 2 0  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  1 9 4 0 9 8 6 ,  d o  P J E 

nº1000181-36.2016.8.11.0003; fls.89/92 – correspondência ID 1438143 e 

fls.125/134 – correspondência ID 1438268 a ID 1438273, do PJE 

nº1000182-21.2016.8.11.0003; fls.117/118 – correspondência ID 9192892, 

f l s . 1 9 7 / 1 9 9  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  9 2 9 8 3 7 4 ,  d o  P J E 

nº100187-43.2016.8.11.0003 e; fls.121/188 – correspondência ID 3244455 

a ID 3244462, do PJE nº1000200-41.2016.8.11.0003), juntado aos autos 

tanto pelo próprio autor quanto pelos réus. 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 trazida na peça de ingresso, entendo que não há provas 

suficientes a demonstrar o tão decantado prejuízo, advindo do 

descumprimento (por parte da parte ré) de sua obrigação a ensejar 

declaração de inexistência do débito e, sua consequente reparação. 

Partindo do conceito de que “obrigação é a relação jurídica transitória, de 

natureza econômica, pela qual o devedor fica vinculado ao credor, 

devendo cumprir determinada prestação positiva ou negativa, cujo 

inadimplemento enseja a este executar o patrimônio daquele para a 

satisfação de seu interesse” (AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria geral das 

obrigações. Editora RT. 8ª edição – 2000. P.31) verifica-se que a 

obrigação de fazer (declaração da inexistência do valor a ser cobrado) 

pretendida nos autos, sequer existe, eis que a parte ré (Banco 

Bonsucesso Consignado S/A) comprovara nos autos a origem do crédito 

que deu aso às cobranças, assim, cumprindo o determinado pelo artigo 

373, II, do Código de Processo Civil; logo, a decisão de (fls.58/60 – 

correspondência ID 1053313, do PJE nº1000177-96.2016.8.11.0003 e 

f l s . 5 8 / 6 0  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  1 0 6 3 4 3 0 ,  d o  P J E 

nº1000182-21.2016.8.11.0003) deve ser revogada por não refletir a 

realidade dos fatos, eis que a parte autora firmara os contratos que ora 

impugna (art.302, I, CPC). Consequentemente, no caso em análise, não tem 

aplicabilidade o disposto nos artigos 186 e 389 Código de Civil, posto que 

inócua a obrigação de fazer deferida nos autos (eis que o importe 

apontado pelos réus é devido) não sendo verossímil a alegação autoral de 

que os réus violaram direito e causaram dano ao autor, mesmo porque o 

autor não comprovara nos autos os danos sofridos e estando este em 

condição obrigacional desfavorável em relação à parte ré (Banco 

Bonsucesso Consignado S/A). A parte autora não comprovara que as 

assinaturas constantes nos contratos de (fls.52/55 – correspondência ID 

1050464, do PJE nº1000177-96.2016.8.11.0003; f ls.32/35 – 

correspondência ID 1051069, do PJE nº1000181-36.2016.8.11.0003; 

f l s . 4 5 / 4 8  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  1 0 5 1 3 3 9 ,  d o  P J E 

nº1000182-21.2016.8.11.0003; fls.52/55 – correspondência ID 1052074, 

do PJE nº1000187-43.2016.8.11.0003 e; fls.50/53 – correspondência ID 

1059044, do PJE nº1000200-42.2016.8.11.0003) não corresponde à sua 

e, mais, pugnara pelo julgamento antecipado do feito, não se 

desincumbindo do ônus probatório que recaía sobre si (art.373, I, CPC). 

Nesse sentido, eis a jurisprudência: “E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL EM 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E 

DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE CONTRATOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUTOR/RECORRENTE 

ANALFABETO, CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO COM 

ASSINATURA À ROGO DO AUTOR - SUSTENTA FRAUDE EM 

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM SUA CONTA, 

CONTUDO NÃO FAZ PROVA DA REFERIDA FRAUDE - – ASSINATURA A 

ROGO DO CONTRATO BANCÁRIO REVESTIDA DE FORMALIDADE, NOS 

EXATOS TERMOS DA LEI – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA JUNTOU 

CONTRATO DEMONSTRANDO A EFETIVA CONTRATAÇÃO (ART. 373, I 

CPC/15)– SENENÇA MANTIDA - APELO NÃO PROVIDO. - A parte autora 

alega que na condição de pessoa de pouca instrução, foi vítima de golpe 

em empréstimos consignados em sua aposentadoria, e que faria jus a 

indenização por danos morais e nulidade da relação jurídica. Contudo, não 

cumpriu com o ônus que lhe incumbia, de provar os fatos alegados. (art. 

373, I, CPC)- A Instituição financeira, ao revés, trouxe aos autos prova da 

contratação de mútuo entre as partes (art. 373, II, CPC/15), com liberação 

dos valores, cujo contrato encontra-se dentro dos limites da legalidade 

exigente ao caso - Recurso não provido.” (TJ-MS - APL: 

08042844620168120002 MS 0804284-46.2016.8.12.0002, Relator: Des. 

João Maria Lós, Data de Julgamento: 29/01/2019, 1ª Câmara Cível, Data de 
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Publicação: 03/02/2019) Destarte, para que exista o dever de indenizar, 

necessária a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade 

civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre o 

primeiro e segundo, os quais devem ressair de forma cristalina. 

Vislumbra-se, pois, que, para se falar em indenização deve-se observar 

três aspectos que são: a ilicitude do ato praticado já que os atos regulares 

de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão 

suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois 

primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada, sendo que a 

inexistência de quaisquer destes pressupostos impossibilita a reparação 

do dano ante a ausência do fato-consequência. Vejamos o que a doutrina 

preconiza: “Deve, pois o agente recompor o patrimônio (moral ou 

econômico) do lesado, ressarcindo-lhe os prejuízos acarretados, à custa 

do seu próprio, desde que presente a subjetividade no ilícito”. (Indenização 

nas Obrigações por Atos Ilícitos, J. Franklin Alves Felipe, Ed. Del Rey, p. 

13, 1995) E ainda: “A responsabilidade civil surge em face do 

descumprimento obrigacional, pela desobediência de uma regra 

estabelecida em um contrato, ou por deixar determinada pessoa de 

observar um preceito normativo que regula a vida. [...] De qualquer forma, 

ainda prevalece o entendimento de que a culpa em sentido amplo ou 

genérico é sim elemento essencial da reponsabilidade civil, tese à qual 

este autor se filia. Desse modo, pode ser apontada a existência de quatro 

pressupostos do dever de indenizar, reunindo os doutrinadores aqui 

destacados: a) a conduta humana; b) culpa genérica ou latu sensu; c) 

nexo de causalidade; d) dano ou prejuízo”. (Tartuce, Flávio. Manual de 

Direito Civil: Volume Único. Editora Método. 8ª edição – 2018. p. 515-535) 

Em se observando o caso versado nestes autos, tenho que não ficou 

evidenciada a tríade necessária a caracterizar a tipicidade da reparação. 

Há que se ressaltar que o autor não carreou aos autos um mínimo de 

prova a respaldar a pretensão exposta na peça de ingresso, muito embora 

tenha demonstrado interesse, diga-se: alegou e nada provou, pelo 

contrário, senão vejamos. Informa que não contratara com os réus, porém, 

não logrará êxito em provar tal alegação. Noutro norte, a parte ré 

comprovara nos autos que o contrato firmado entre as parte abrangia os 

débitos ora questionados, eis que carreara aos autos contratos com a 

assinatura e cópia dos documentos dos autos (fls.103/105 – 

correspondência ID 1685840 e fls.151/153 – correspondência ID 1944558, 

do PJE nº1000177-96.2016.8.11.0003; fls.75/78 – correspondência ID 

1648475 e fls.118/120 – correspondência ID 1940986, do PJE 

nº1000181-36.2016.8.11.0003; fls.89/92 – correspondência ID 1438143 e 

fls.125/134 – correspondência ID 1438268 a ID 1438273, do PJE 

nº1000182-21.2016.8.11.0003; fls.117/118 – correspondência ID 9192892, 

f l s . 1 9 7 / 1 9 9  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  9 2 9 8 3 7 4 ,  d o  P J E 

nº100187-43.2016.8.11.0003 e; fls.121/188 – correspondência ID 3244455 

a ID 3244462, do PJE nº1000200-41.2016.8.11.0003), desvencilhando-se, 

por conseguinte, da culpa genérica. Portanto, provado restou nos autos 

que havia contrato de prestação de serviços vinculando as partes (autor 

e primeiro réu, eis que o segundo réu participara apenas da intermediação 

do negócio); que há débitos pendentes, conforme afirmado pela parte ré, 

desta forma, não há que se falar em má prestação de serviço, passível de 

indenização. Sem a aludida prova, ou seja, de que as empresas rés 

tenham obrado com culpa ou dolo, impossível admitir a procedência da 

demanda. Reitere-se que de acordo com o artigo 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, competia à autora produzir a prova capaz de suportar a 

sua pretensão, ou seja, o fato constitutivo de seu direito, o que não 

ocorreu. A respeito, ensina Cândido Rangel Dinamarco: “Ônus da prova é 

o encargo, atribuído pela lei a cada uma das partes, de demonstrar a 

ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem 

proferidas no processo. (...) Segundo o art. 333 do Código de Processo 

Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos constitutivos de seu alegado 

direito (inc. I) e ao réu, a dos fatos que de algum modo atuem ou tenham 

atuado sobre o direito alegado pelo autor, seja impedindo que ele se 

formasse, seja modificando-o ou mesmo extinguindo-o (inc. II; fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, n. 524). A síntese dessas 

disposições consiste na regra de que o ônus da prova incumbe à parte 

que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser provado (Chiovenda), 

ou seja, àquela que se beneficie desse reconhecimento; essa fórmula 

coloca adequadamente o tema do onus probandi no quadro do interesse 

como mola propulsora da efetiva participação dos litigantes, segundo o 

empenho de cada um em obter vitória. O princípio do interesse é que leva 

a lei distribuir o ônus da prova pelo modo que está no art. 333 do Código 

de Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos 

aproveitará ao autor e o dos demais, ao réu; sem prova daqueles, a 

demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá 

sucesso”. (Instituições de direito processual civil. 4. ed. São Paulo: 

Malheiros, v. III, p.71-73). E ainda: “Segundo a regra geral estabelecida 

pelos incisos do art. 373 do Novo CPC, cabe ao autor o ônus de provar os 

fatos constitutivos de seu direito, ou seja, deve provar a matéria fática que 

traz em sua petição inicial e que serve como origem da relação jurídica 

deduzida em juízo.”(Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito 

Processual Civil. Volume Único. Editora Juspdivm. 8ª Edição – 2016. p.657) 

Assim, diante da falta absoluta de elementos que possam respaldar a 

súplica posta na peça vestibular e o pleito autoral de julgamento 

antecipado (fls.157/158 – correspondência ID 4318624, do PJE 

nº100181-36.2016.8.11.0003; fls.188/189 – correspondência ID 1874508, 

do PJE nº1000182-21.2016.8.11.0003; fl.218 – correspondência ID 

10761296, do PJE nº1000187-43.2016.8.11.0003, deixando nos demais 

processos o prazo para manifestação escoar in albis), só há um caminho 

a ser trilhado, qual seja, a improcedência da ação. E nesse trilho é o atual 

entendimento dos nossos Tribunais: “E M E N T A – APELAÇÃO EM AÇÃO 

DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DO AUTOR DE 

FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUTOR 

INDÍGENA, IDOSO E ALEGAÇÃO DE SER ANALFABETO INVERÍDICA – 

FALHA NAS FORMALIDADES LEGAIS PARA ASSINATURA EM 

PROCURAÇÃO AD JUDICIA TRATANDO-SE DE ANALFABETO – 

ASSINATURA DO CONTRATO BANCÁRIO NOS EXATOS TERMOS DOS 

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO PRÓPRIO AUTOR – JULGAMENTO 

ANTECIPADO A PEDIDO DO AUTOR – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE 

INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – APELO IMPROVIDO. O 

autor/recorrente alega que na condição de indígena, idoso e analfabeto, 

foi vítima de golpe em empréstimos consignados em sua aposentadoria, e 

que faria jus a indenização por danos morais e nulidade da relação 

jurídica. Contudo, não fez prova do ônus que lhe incumbia, de provar os 

fatos alegados. (art. 373, I, CPC). Ausência dos requisitos legais para 

validade da procuração outorgada ao patrono do indígena supostamente 

analfabeto (art. 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV e 595 

, todos do CC) Banco/recorrido fez prova dos fatos impeditivos, 

modificativos e extintivos do direito (art. 373, II) ao apresentar contrato 

assinado nos exatos termos da assinatura do autor, conforme 

documentos que este trouxe aos autos com a inicial. Inexistência do dever 

de indenização. Sentença mantida. Apelo improvido.” (TJ-MS - APL: 

08003294820168120053 MS 0800329-48.2016.8.12.0053, Relator: Des. 

João Maria Lós, Data de Julgamento: 29/08/2017, 1ª Câmara Cível) 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

- EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – CRÉDITO 

EFETUADO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA 

DO NÃO RECEBIMENTO DOS VALORES – DANO MORAL INEXISTENTE – 

AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO. 1- Independentemente de 

ter solicitado ou não, o fato é que o crédito foi efetuado em sua conta 

corrente e dele se beneficiaram as recorridas. Não há prova que a conta 

corrente não lhes pertence ou que o crédito não foi disponibilizado, ônus 

que lhe incumbia ao teor do artigo 333, I do CPC. 2-O ônus da prova, em 

regra, é atribuído à parte que alega os fatos. Assim, o autor tem o ônus de 

provar os fatos constitutivos de seu direito (artigo 333, I do Código de 

Processo Civil), e o réu, sempre que formular defesa de mérito indireta, ou 

seja, alegar fatos novos que impedem, modificam ou extinguem o direito do 

autor, atrairá para si, o ônus da prova em relação a tais fatos (artigo 333, II 

do Código de Processo Civil).” (TJ-MT - APL: 00111787120118110003 

52289/2014, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de 

Julgamento: 22/10/2014, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

27/10/2014) Necessário ressaltar, que em que pese a parte autora elencar 

ainda situação de suposto dano moral, as provas carreadas aos autos 

não são suficientes para carregar de veracidade sua suposta versão 

exposta. Conforme já dito, os réus foram competentes em mostrar que a 

versão trazida na peça vestibular é, no mínimo, conflituosa. Não obstante, 

a relação existente entre as partes ser denominada relação de consumo, 

não podemos ter que tudo seja em favor do consumidor, sob pena de 

criar-se, em verdade, correntes defensivas que seguem na contramão 

dos direitos. Seria uma espécie de beneficiamento irrestrito e incondicional 

a figura do consumidor, ainda que não lhes socorra o direito, simplesmente 

pela sua figura hipossuficiente. A responsabilidade civil exige a prova do 

prejuízo e do nexo de causalidade entre o ato imputado aos réus e os 
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danos efetivamente suportados pelo autor. Indemonstrada ilegalidade do 

ato, impõe-se a improcedência da demanda. Mero incômodo e dissabor 

caracterizam aborrecimentos naturais da vida, fazendo parte do cotidiano 

e plenamente suportáveis, não ensejando indenização por danos morais. 

O dano moral é instituto sério, que deve em verdade recompor o abalo ou 

ferimento à honra, direito subjetivo tão intrínseco do ser humano. Assim já 

disciplina o doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, ao conceituar o dano 

moral: “Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando 

seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, 

como a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como 

se infere dos art. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que 

acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação” 

(GONCALVES, 2009, p.359). Em iguais termos, também leciona Nehemias 

Domingos de Melo “dano moral é toda agressão injusta aqueles bens 

imateriais, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica, insuscetível 

de quantificação pecuniária”. (MELO, 2004, p. 9). Outra corrente conceitua 

dano moral como o efeito da lesão, e não a lesão em si, como é o caso do 

doutrinador Yussef Said Cahali que assim o conceitua: “Dano moral, 

portanto, é a dor resultante da violação de um bem juridicamente tutelado, 

sem repercussão patrimonial. Seja dor física – dor-sensação, como a 

denominada Carpenter – nascida de uma lesão material; seja a dor moral – 

dor-sentimento, de causa imaterial.” (CAHALI, 2011, pag. 28). Aguiar Dias 

também sustenta esta espécie de definição, em suas palavras: “O dano 

moral é o efeito não patrimonial da lesão de direito e não a própria lesão, 

abstratamente considerada. O conceito de dano é único, e corresponde a 

lesão de direito. Os efeitos da injuria podem ser patrimoniais ou não, e 

acarretar, assim, a divisão dos danos em patrimoniais e não patrimoniais. 

Os efeitos não patrimoniais da injuria constituem os danos não 

patrimoniais” (DIAS, 1987, p.852). Por fim, corroborando com o acima já 

exposto, firmo o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário criar 

correntes paternalistas, ainda que sob o manto da hipossuficiência do 

consumidor, corroborando por via de consequência com a já existente 

banalização do dano moral, instituto que tem por seu princípio natural 

recompor dano extrapatrimonial efetivamente sofrido. Seria uma completa 

e total inversão de valores, um prêmio indevido, um ferimento mortal a boa 

fé que deve estar presente em todas as relações daqueles que habitam 

em sociedade. Inexistindo comprovada conduta ilícita por parte dos réus, 

não há que se falar em declaração de inexistência de débito e 

consequente indenização por danos morais, eis que o réu (Banco 

Bonsucesso Consignado S/A) encontrava-se no exercício legal de seu 

direito de credor, sendo legítimos os descontos/cobranças efetuados. 

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

IMPROCEDENTE, a presente ‘Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais’, promovida por WAGNON JOSÉ ALVES 

VELASCO, com qualificação nos autos, em desfavor de BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e GILSON FERREIRA NOVAES – ME, 

com qualificação nos autos, bem como condeno o autor ao pagamento de 

custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) sob o valor da causa, devendo ser observado o disposto no 

parágrafo 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Por fim, hei por 

bem em revogar a tutela provisória de urgência concedida às (fls.58/60 – 

correspondência ID 1053313, do PJE nº1000177-96.2016.8.11.0003 e 

f l s . 5 8 / 6 0  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  1 0 6 3 4 3 0 ,  d o  P J E 

nº1000182-21.2016.8.11.0003). Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 10 de fevereiro 

de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000200-42.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNON JOSE ALVES VELASCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO OAB - MT19388-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON FERREIRA NOVAES - ME (REQUERIDO)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

JANETE POZZA OAB - MT9342-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processos Judiciais Eletrônicos 

nº1000177-96/2016 e nº1000181-36/2016, nº1000182-21/2016 , 

nº1000187-43/2016 e nº1000200-42/2016 Ação: Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais Autor: Wagnon 

José Alves Velasco. Réus: Banco Bonsucesso Consignado S/A e Gilson 

Ferreira Novaes – ME. Vistos, etc. WAGNON JOSÉ ALVES VELASCO, 

pessoa física com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou neste juízo com a presente ‘Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Indenização por Danos Morais’ em desfavor de BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e GILSON FERREIRA NOVAES – ME, 

ambos pessoa jurídica de direito privado, aduzindo: “Que, o autor é 

servidor público do Estado de Mato Grosso, desde o dia 01 de fevereiro 

de 2000, ocupando o cargo de professor da Educação Básica na Escola 

‘E. E. Daniel Martins Moura’, recebendo mensalmente os subsídios através 

do Banco do Brasil S/A; que, fora ‘tomado de espanto’ quando tirou o 

extrato de sua conta e vira que seu ordenamento não correspondia ao 

devido; que, de posse do demonstrativo de cálculo (Ficha Financeira), 

percebera a existência de descontos indevidos, eis que não efetivara o 

contrato de Adesão de Empréstimo Consignado sob nº10411908-3 com o 

réu; que, o autor ao ler o nome do réu, tivera certeza de que fora vítima de 

fraude e, realizara as investigações necessárias, a fim de descobrir, 

entenda-se ‘ter em suas mãos as provas’ que necessitava para isentar-se 

de quaisquer obrigações realizadas por terceiros; que, entrara em contato 

com a Empresa Consignum (Programa de Controle e Gerenciamento de 

Margem), através da ‘Central de Atendimento Empréstimo Bomsucesso’; 

que, a esta empresa fornecera cópia dos documentos ; que, ‘a olhos nus 

percebe-se grosseiramente que as assinaturas foram falsificadas’; que, o 

autor afirma veementemente não ter assinado tais papéis; que, tomara 

conhecimento do empréstimo em seu nome, o qual havia sido contratado 

mediante ‘Termo de Adesão Empréstimo Consignado’, Proposta sob 

nº850736871, Contrato nº10411908-3, no importe de R$3.280,48 (três mil, 

duzentos e oitenta reais e quarenta e oito centavos), sendo o valor da 

parcela R$137,55 (cento e trinta e sete reais e cinquenta e cinco 

centavos), no total de (33) trinta e três parcelas, sendo o primeiro 

vencimento para o dia 22 de dezembro de 2015 e o último para o dia 22 de 

agosto de 2018; que, há outros (4) quatro contratos, sendo eles, Proposta 

sob nº850736667, Contrato nº104103004, no importe de R$390,31 

(trezentos e noventa reais e trinta e um centavos), sendo o valor da 

parcela R$42,45 (quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), no 

total de (10) dez parcelas, sendo o primeiro vencimento para o dia 22 de 

dezembro de 2015 e o último para o dia 22 de setembro de 2016; Proposta 

sob nº850736981, Contrato nº10414129194, no importe de R$1.658,33 

(um mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos), 

sendo o valor da parcela R$53,30 (cinquenta e três reais e trinta 

centavos), no total de (59) cinquenta e nove parcelas, sendo o primeiro 

vencimento para o dia 22 de dezembro de 2015 e o último para o dia 22 de 

outubro de 2020; Proposta sob nº850736793, Contrato nº10412894-5, no 

importe de R$675,51 (seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta e um 

centavos), sendo o valor da parcela R$38,22 (trinta e oito reais e vinte e 

dois centavos), no total de (23) vinte e três parcelas, sendo o primeiro 

vencimento para o dia 22 de dezembro de 2015 e o último para o dia 22 de 

outubro de 2017 e ‘Termo de Adesão Empréstimo Pessoal e Cartão’, por 

meio de Adesão de Empréstimo sob nº080020243267 e Adesão de Cartão 

sob nº08202432673, no valor de R$1.567,49 (um mil, quinhentos e 

sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos); que, a parte autora 

certamente fora vítima de fraude, uma vez que desconhece a origem dos 

malfadados descontos e/ou adesão dos contratos; que, o autor afirma 

possuir outros contratos com o réu, porém, desconhece o desconto 

referente ao nº8430, no importe de R$271,52 (duzentos e setenta e um 

reais e cinquenta e dois centavos), eis que proveniente de contrato 

fraudado; que, os contratos que geram o desconto no importe de 

R$271,52 (duzentos e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos) 

são fraudados, afirmando o autor tratar-se de golpe; que, requerera em 

sede tutela antecipada de urgência a suspensão dos descontos no 

importe de R$271,52 (duzentos e setenta e um reais e cinquenta e dois 

centavos), bem como, que seja oficiado o empregador a fim de que se 

suspendam os descontos no concernente aos contratos Proposta sob 

nº850736871, Contrato nº10411908-3, Proposta sob nº850736667, 

Contrato nº104103004, Proposta sob nº850736981, Contrato 

nº10414129194, Proposta sob nº850736793, Contrato nº10412894-5 e 
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Adesão de Empréstimo sob nº080020243267 e Adesão de Cartão sob 

nº08202432673; que, no mérito requerera que fossem declarados os 

débitos inexistentes, bem como, que a ré fosse condenada ao pagamento 

de indenização de danos morais. Junta documentos e atribui a causa o 

valor de R$133.433,14 (cento e trinta e três mil, quatrocentos e trinta e 

três reais e quatorze centavos) [soma total das ações], postulando a 

presente sob o manto da assistência judiciária gratuita.” A assistência 

judiciária e a liminar foram deferidas às (fls.58/60 – correspondência ID 

1053313), não sobrevindo recurso. Realizou-se audiência de conciliação 

de (fls.68/71 – correspondência ID 1426389 a ID 1429182 e fls.126/130 – 

correspondência ID 1695876 a ID 1695883), entretanto, não se obteve 

êxito. Devidamente citada, contestou o pedido, onde procura rechaçar as 

assertivas levadas a efeito pelo autor, dizendo: “Banco Bonsucesso 

Consignado S/A – que, preliminarmente, arguira conexão das ações 

n º1000181-36 .2016 .8 .11 .0003 ,  n º1000182 -212016 .8 .11 .0003 , 

nº1000187-43.2016.8.11.0003 e nº1000200-42.2016.8.11.0003, nos 

termos do artigo 55 do Código de Processo Civil; que, comprovara o 

cumprimento da medida liminar; que, no mérito, jamais houvera falta de 

compromisso do réu e por inescusável ato de boa-fé, a presente ação foi 

encaminhada ao Setor de Auditoria Interna para verificação, porém, não 

foram encontradas quaisquer anormalidades; que, o autor, por livre e 

espontânea vontade, celebrara junto ao Banco Bonsucesso os Contratos 

de Empréstimos nº104119083, firmado em 06/11/2015, no valor de 

R$3.280,48 (três mil duzentos e oitenta reais e quarenta e oito centavos), 

a ser pago em 33 (trinta e três) parcelas mensais de R$137,55 (cento e 

trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) cada; nº104103004, 

firmado em 05/11/2015, no valor de R$390,31 (trezentos e noventa reais e 

trinta e um centavos), a ser pago em 10 (dez) parcelas mensais de 

R$42,45 (quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) cada; 

nº104129194, firmado em 06/11/2015, no valor de R$1.658,33 (mil 

seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos), a ser pago 

em 59 (cinquenta e nove parcelas) parcelas mensais de R$53,30 

(cinquenta e três reais e trinta centavos) cada; nº10412894-5, firmado em 

13/01/2015, estando os contratos encontram-se ativos e adimplentes; que, 

o Termo de Adesão sob nº820243267, fora firmado em decorrência do 

saque no cartão realizado no dia 23/08/2011, no importe de R$1.567,49 

(um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos); 

que, os contratos tratam-se de portabilidade de um contrato que o autor 

mantinha junto ao Banco Itaú BMG Consignado, o qual passara a ser de 

responsabilidade do banco réu; que, na referida transação não foram 

disponibilizados valores, eis que se tratava de transferência entre bancos; 

que, houvera total repasse do crédito ao Banco Itaú BMG; que, no contrato 

refutado há o aceite do autor; que, não há que se falar em invalidade do 

contrato; que, o autor, por livre e espontânea vontade, devidamente 

celebrou e aceitou o contrato em comento, e teve ciência do número de 

parcelas, valores, datas de vencimentos, taxas de juros e demais dados, 

anuindo com todas as cláusulas contratuais; que, a alegação de 

desconhecimento das avenças é facilmente afastada pela cópia do 

contrato e demais documentos aqui apresentados; que, em momento 

algum o autor provara qualquer vício de vontade na celebração dos 

contratos objetos da lide; que, a realização de saque diretamente junto ao 

banco réu não necessita, necessariamente, do uso do cartão plástico, 

tampouco de seu desbloqueio; que, o serviço de saque em espécie é 

comum a qualquer cartão de crédito existente no mercado; que, o serviço 

de saque com crédito em conta é comum aos cartões de crédito com 

pagamento mínimo da fatura; que, em atendimento às normas 

estabelecidas no convênio firmado junto ao órgão pagador, todos os 

meses é enviada à parte autora, de acordo com os dados fornecidos no 

contrato, uma fatura que, além discriminar o débito existente, pode ser 

utilizada para efetuar pagamentos amortizando ou até mesmo liquidando a 

dívida, visto que, o valor mínimo da fatura correspondente à averbação da 

margem é descontado diretamente na folha de pagamento; que, por óbvio, 

o não pagamento integral da fatura acarreta a incidência de encargos 

sobre o saldo devedor; que, não cabe a inversão do ônus da prova, no 

caso dos autos, eis que em direito é impossível a prova negativa de 

vontade; que, a partir da existência do contrato refutado, no qual se 

encontra o aceite do autor exarado por meio de sua assinatura, não cabe 

a sustentação de que não o celebrara, dessa forma, não há 

demonstração de abalo de ordem moral apto a ensejar a reparação na 

forma pretendida; requerera a improcedência da demanda, bem como, a 

condenação da parte autora em custas e honorários de sucumbência. 

Junta documentos. Gilson Ferreira Novaes – ME – que, preliminarmente, 

pugna pela conexão com o feito sob nº1000182-21.2016.8.11.0003, o qual 

tramita na Quarta Vara Cível, nos termos dos artigos 55, 57 e 58, ambos 

do Código de Processo Civil; que, denunciara à lide a Srª. Glaucia Cristina 

Arruda Evangelista, eis que esta era responsável pela captação da 

portabilidade; que, assevera ser parte ilegítima feito PJE sob 

nº1000200-42.2016.8.11.0003, eis que não participara da contratação do 

cartão de crédito nº082024326, em 19.08.2011; que, o autor omite uma 

informação importante que certamente será decisiva na analise do mérito 

desta demanda; que, em outubro de 2015 fora interpelado pela parceira do 

ora réu, Srª Glaucia Cristina Arruda Evangelista; que, fora informado sobre 

as taxas, prazos e possibilidade de portabilidade; que, o autor informara 

que não tinha interesse em obter novos empréstimos, pois, já possuía 

quatro empréstimos consignados em fase de amortização junto ao Banco 

Itaú BMG Consignado, os quais somavam a importância de R$283,19 

(duzentos e oitenta e três reais e dezenove centavos) descontada 

mensalmente; que, demonstrara interesse na proposta de portabilidade do 

saldo devedor com o Banco Itaú BMG Consignado para o Banco 

Bonsucesso; que, efetuada pesquisa, verificados os contratos do autor, 

fora solicitado pela corretora que o autor apresentasse os documentos 

necessários para proceder à portabilidade; que, o autor assinara a 

portabilidade do saldo devedor dos quatro contratos, transferindo ao 

Banco Bonsucesso, ora réu; que, o número de parcelas permanecera 

inalterada, porém, com redução de duas parcelas; que, não houve mais o 

lançamento de R$283,19 (duzentos e oitenta e três reais e dezenove 

centavos), sendo debitado apenas o importe de R$271,52 (duzentos e 

setenta e um reais e cinquenta e dois centavos), correspondente a 

migração para o Bonsucesso; que, o autor celebrara contrato com o 

Banco Bonsucesso, ora réu, de livre e espontânea vontade, dessa forma, 

não há demonstração de abalo de ordem moral apto a ensejar a reparação 

na forma pretendida; requerera a improcedência da demanda, bem como, 

a condenação da parte autora em custas e honorários de sucumbência. 

Junta documentos.” Sobre a contestação, manifestou-se o autor 

( f l s . 1 8 9 / 1 9 2  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  3 2 5 3 7 4 6  d o  P J E 

nº1000177-96.2016.8.11.0003; fls.142/145 – correspondência ID 1970784 

e  f l s . 1 4 6  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  1 9 7 1 5 6 6  d o  P J E 

nº1000181-36.2016.8.11.0003; fls.167/175 – correspondência ID 1554703 

e  f l s .176 /184  –  co r respondênc ia  ID  1555031  do  PJE 

nº1000182-21.2016.8.11.0003 e; fls.207/210 – correspondência ID 

4454059 e fls.211/213 – correspondência ID 4454142 do PJE 

nº1000200-42.2016.8.11.0003). Foi determinada a intimação das partes 

acerca de eventual pedido de dilação probatória (fls.193/195 – 

correspondência ID 4193517 do PJE nº1000177-96.2016.8.11.0003; 

f l s . 1 5 2 / 1 5 3  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  3 2 9 8 6 2 8  d o  P J E 

nº1000181-36.2016.8.11.0003; fls.185/186 – correspondência ID 1668342 

do PJE nº1000182-21.2016.8.11.0003; fls.214/216 – correspondência ID 

10606779 do PJE nº1000187-43.2016.8.11.0003 e; fls.214/215 – 

correspondência ID 9079994 do PJE nº1000200-42.2016.8.11.0003), 

oportunidade onde a ré (Banco Bonsucesso Consignado S/A) pugnara 

pelo julgamento antecipado da lide (fl.197/199 – correspondência ID 

4372315), quedando-se o autor e o réu (Gilson Ferreira Novaes – ME) 

silentes, em conformidade com as certidões de (fl.199 – correspondência 

ID 4730520 e fl.200 – correspondência ID 8290156) do PJE 

nº1000177-96.2016.8.11.0003; a parte autora pugnara pelo julgamento 

antecipado da lide (fls.157/158 – correspondência ID 4318624), em 

contrapartida, o réu (Gilson Ferreira Novaes – ME) quedara-se inerte, nos 

termos da certidão de (fl.159 – correspondência ID 4936700) do PJE 

nº1000181-36.2016.8.11.0003; a parte autora e a parte ré (Banco 

Bonsucesso Consignado S/A) postularam pelo julgamento antecipado do 

feitos às (fls.188/189 – correspondência ID 1874508 e fls.190/191 – 

correspondência ID 1947189), o réu (Gilson Ferreira Novaes – ME) deixara 

transcorrer in albis o prazo para manifestação, nos termos da certidão de 

( f l . 1 9 2  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  3 0 2 8 0 1 8 )  d o  P J E 

nº1000182-21.2016.8.11.0003; oportunidade onde o autor e o réu (Banco 

Bonsucesso Consignado S/A) pugnaram pelo julgamento antecipado da 

lide (fl.218 – correspondência ID 10761296 e fl.219 – correspondência ID 

10997854) e a parte ré (Gilson Ferreira Novaes – ME) quedara-se inerte, 

em consonância com a certidão de (fl.223 – correspondência ID 

20413723) do PJE nº1000187-43.2016.8.11.0003 e; postulara o réu 

(Banco Bonsucesso Consignado S/A) à (fl.217 – correspondência ID 

9231644) manifestando-se pelo julgamento antecipado da lide e as demais 

partes deixaram o prazo escoar sem manifestação, em conformidade com 

a certidão de (fl.229 – correspondência ID 9767942) do PJE 
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nº1000200-42.2016.8.11.0003. No tocante à denunciação à lide postulada 

pelo réu (Gilson Ferreira Novaes – ME), esta fora desacolhida nos termos 

das decisões de (fls.201/202 – correspondência ID 9619672, do PJE 

nº1000177-96.2016.8.11.0003; fls.168/169 – correspondência ID 6085835, 

do PJE nº1000181-36.2016.8.11.0003; fls.214/215 – correspondência ID 

6085851, do nº1000182-21.2016.8.11.0003 e;  f ls .214/216 – 

correspondência ID 10606779, do PJE nº1000187-43.2016.8.11.0003), 

vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: 

Prefacialmente, determino a Senhora Gestora que verifique se 

devidamente cadastrados os patronos da parte autora, Dr. Fausto Del 

Claro Júnior, inscrito na OAB/MT sob nº11.843 e Dr. Wesley Lopes da 

Silva Martins, inscrito na OAB/MT sob nº15.518, nos Processos Judiciais 

E l e t r ô n i c o s  n º 1 0 0 0 1 7 7 - 9 6 / 2 0 1 6  e  n º 1 0 0 0 1 8 1 - 3 6 / 2 0 1 6 , 

nº1000182-21/2016, nº1000187-43/2016 e nº1000200-42/2016. Não há 

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

documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a 

um seguro desate à lide, passo ao julgamento antecipado e o faço com 

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

“Constante dos autos elementos de prova documental suficientes para 

formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se 

julgada antecipadamente a controvérsia.” (STJ 4ª Turma, Ag 14.952-DF 

AgRg Rel. Min. Sálvio Figueiredo, j.4.12.91, DJU 3.2.92, p.472). De igual 

forma, “Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da 

causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ 4ª 

Turma, Resp 2.832, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, 14.8.90, DJU 17.09.90, p. 

9.513). No caso em tela, a pretensão levada a efeito pelo autor é a 

declaração de inexistência de débito e, o pagamento de indenização por 

suposta conduta ilícita dos réus em efetuar cobrança, que a parte autora 

não reconhece como devida. A parte autora alega que não contratara a ré 

para prestação de serviços bancários – modalidade empréstimo, não 

reconhecendo como devidas as cobranças efetuadas pelo primeiro réu 

(Banco Bonsucesso Consignado S/A), em razão do contratado mediante 

‘Termo de Adesão Empréstimo Consignado’, Proposta sob nº850736871, 

Contrato nº10411908-3, no importe de R$3.280,48 (três mil, duzentos e 

oitenta reais e quarenta e oito centavos), sendo o valor da parcela 

R$137,55 (cento e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), no 

total de (33) trinta e três parcelas, sendo o primeiro vencimento para o dia 

22 de dezembro de 2015 e o último para o dia 22 de agosto de 2018; que, 

há outros (4) quatro contratos, sendo eles, Proposta sob nº850736667, 

Contrato nº104103004, no importe de R$390,31 (trezentos e noventa reais 

e trinta e um centavos), sendo o valor da parcela R$42,45 (quarenta e 

dois reais e quarenta e cinco centavos), no total de (10) dez parcelas, 

sendo o primeiro vencimento para o dia 22 de dezembro de 2015 e o último 

para o dia 22 de setembro de 2016; Proposta sob nº850736981, Contrato 

nº10414129194, no importe de R$1.658,33 (um mil, seiscentos e cinquenta 

e oito reais e trinta e três centavos), sendo o valor da parcela R$53,30 

(cinquenta e três reais e trinta centavos), no total de (59) cinquenta e 

nove parcelas, sendo o primeiro vencimento para o dia 22 de dezembro de 

2015 e o último para o dia 22 de outubro de 2020; Proposta sob 

nº850736793, Contrato nº10412894-5, no importe de R$675,51 

(seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), sendo o 

valor da parcela R$38,22 (trinta e oito reais e vinte e dois centavos), no 

total de (23) vinte e três parcelas, sendo o primeiro vencimento para o dia 

22 de dezembro de 2015 e o último para o dia 22 de outubro de 2017 e 

‘Termo de Adesão Empréstimo Pessoal e Cartão’, por meio de Adesão de 

Empréstimo sob nº080020243267 e Adesão de Cartão sob 

nº08202432673, no valor de R$1.567,49 (um mil, quinhentos e sessenta e 

sete reais e quarenta e nove centavos). Pois bem, em que pese a 

alegação do autor, não existem meios de prova nos autos suficientes para 

levar acolhimento dos pedidos. Isto porque, há comprovação nos autos de 

que houvera contratação (fls.103/105 – correspondência ID 1685840 e 

f l s . 1 5 1 / 1 5 3  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  1 9 4 4 5 5 8 ,  d o  P J E 

nº1000177-96.2016.8.11.0003; fls.75/78 – correspondência ID 1648475 e 

f l s . 1 1 8 / 1 2 0  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  1 9 4 0 9 8 6 ,  d o  P J E 

nº1000181-36.2016.8.11.0003; fls.89/92 – correspondência ID 1438143 e 

fls.125/134 – correspondência ID 1438268 a ID 1438273, do PJE 

nº1000182-21.2016.8.11.0003; fls.117/118 – correspondência ID 9192892, 

f l s . 1 9 7 / 1 9 9  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  9 2 9 8 3 7 4 ,  d o  P J E 

nº100187-43.2016.8.11.0003 e; fls.121/188 – correspondência ID 3244455 

a ID 3244462, do PJE nº1000200-41.2016.8.11.0003). No mesmo sentido, 

não há nos autos qualquer comprovação de que houvera cumprimento 

dos contratos de forma lesiva ao autor, mesmo porque dos próprios 

documentos acostados aos autos pela parte autora às (fls.52/55 – 

correspondência ID 1050464, do PJE nº1000177-96.2016.8.11.0003; 

f l s . 3 2 / 3 5  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  1 0 5 1 0 6 9 ,  d o  P J E 

nº1000181-36.2016.8.11.0003; fls.45/48 – correspondência ID 1051339, 

do PJE nº1000182-21.2016.8.11.0003; fls.52/55 – correspondência ID 

1052074, do PJE nº1000187-43.2016.8.11.0003 e; fls.50/53 – 

correspondência ID 1059044, do PJE nº1000200-42.2016.8.11.0003) 

verifica-se que fora cobrada a importância correspondente ao pactuado 

nos aludidos contratos. Ademais, da documentação carreada pela parte ré 

(Banco Bonsucesso Consignado S/A) verifica-se que a mesma cumprira a 

determinação contida na decisão inicial, nos termos de (item ‘4’ – fls.92/93 

–  co r respondênc ia  ID  1685 8 3 6 ,  f l s . 0 4 / 0 5 ,  d o  P J E 

nº1000177-96.2016.8.11.0003 e item ‘3’ – fls.77/78 – correspondência ID 

1438138, fls.03/04, do PJE nº1000182-21.2016.8.11.0003), muito embora, 

descorde da ilegalidade do ato, eis que considera tratar-se do 

cumprimento expresso dos contratos de (fls.103/105 – correspondência 

ID 1685840 e fls.151/153 – correspondência ID 1944558, do PJE 

nº1000177-96.2016.8.11.0003; fls.75/78 – correspondência ID 1648475 e 

f l s . 1 1 8 / 1 2 0  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  1 9 4 0 9 8 6 ,  d o  P J E 

nº1000181-36.2016.8.11.0003; fls.89/92 – correspondência ID 1438143 e 

fls.125/134 – correspondência ID 1438268 a ID 1438273, do PJE 

nº1000182-21.2016.8.11.0003; fls.117/118 – correspondência ID 9192892, 

f l s . 1 9 7 / 1 9 9  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  9 2 9 8 3 7 4 ,  d o  P J E 

nº100187-43.2016.8.11.0003 e; fls.121/188 – correspondência ID 3244455 

a ID 3244462, do PJE nº1000200-41.2016.8.11.0003), juntado aos autos 

tanto pelo próprio autor quanto pelos réus. 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 trazida na peça de ingresso, entendo que não há provas 

suficientes a demonstrar o tão decantado prejuízo, advindo do 

descumprimento (por parte da parte ré) de sua obrigação a ensejar 

declaração de inexistência do débito e, sua consequente reparação. 

Partindo do conceito de que “obrigação é a relação jurídica transitória, de 

natureza econômica, pela qual o devedor fica vinculado ao credor, 

devendo cumprir determinada prestação positiva ou negativa, cujo 

inadimplemento enseja a este executar o patrimônio daquele para a 

satisfação de seu interesse” (AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria geral das 

obrigações. Editora RT. 8ª edição – 2000. P.31) verifica-se que a 

obrigação de fazer (declaração da inexistência do valor a ser cobrado) 

pretendida nos autos, sequer existe, eis que a parte ré (Banco 

Bonsucesso Consignado S/A) comprovara nos autos a origem do crédito 

que deu aso às cobranças, assim, cumprindo o determinado pelo artigo 

373, II, do Código de Processo Civil; logo, a decisão de (fls.58/60 – 

correspondência ID 1053313, do PJE nº1000177-96.2016.8.11.0003 e 

f l s . 5 8 / 6 0  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  1 0 6 3 4 3 0 ,  d o  P J E 

nº1000182-21.2016.8.11.0003) deve ser revogada por não refletir a 

realidade dos fatos, eis que a parte autora firmara os contratos que ora 

impugna (art.302, I, CPC). Consequentemente, no caso em análise, não tem 

aplicabilidade o disposto nos artigos 186 e 389 Código de Civil, posto que 

inócua a obrigação de fazer deferida nos autos (eis que o importe 

apontado pelos réus é devido) não sendo verossímil a alegação autoral de 

que os réus violaram direito e causaram dano ao autor, mesmo porque o 

autor não comprovara nos autos os danos sofridos e estando este em 

condição obrigacional desfavorável em relação à parte ré (Banco 

Bonsucesso Consignado S/A). A parte autora não comprovara que as 

assinaturas constantes nos contratos de (fls.52/55 – correspondência ID 

1050464, do PJE nº1000177-96.2016.8.11.0003; f ls.32/35 – 

correspondência ID 1051069, do PJE nº1000181-36.2016.8.11.0003; 

f l s . 4 5 / 4 8  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  1 0 5 1 3 3 9 ,  d o  P J E 

nº1000182-21.2016.8.11.0003; fls.52/55 – correspondência ID 1052074, 

do PJE nº1000187-43.2016.8.11.0003 e; fls.50/53 – correspondência ID 

1059044, do PJE nº1000200-42.2016.8.11.0003) não corresponde à sua 

e, mais, pugnara pelo julgamento antecipado do feito, não se 

desincumbindo do ônus probatório que recaía sobre si (art.373, I, CPC). 

Nesse sentido, eis a jurisprudência: “E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL EM 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E 

DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE CONTRATOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUTOR/RECORRENTE 

ANALFABETO, CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO COM 

ASSINATURA À ROGO DO AUTOR - SUSTENTA FRAUDE EM 

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM SUA CONTA, 

CONTUDO NÃO FAZ PROVA DA REFERIDA FRAUDE - – ASSINATURA A 
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ROGO DO CONTRATO BANCÁRIO REVESTIDA DE FORMALIDADE, NOS 

EXATOS TERMOS DA LEI – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA JUNTOU 

CONTRATO DEMONSTRANDO A EFETIVA CONTRATAÇÃO (ART. 373, I 

CPC/15)– SENENÇA MANTIDA - APELO NÃO PROVIDO. - A parte autora 

alega que na condição de pessoa de pouca instrução, foi vítima de golpe 

em empréstimos consignados em sua aposentadoria, e que faria jus a 

indenização por danos morais e nulidade da relação jurídica. Contudo, não 

cumpriu com o ônus que lhe incumbia, de provar os fatos alegados. (art. 

373, I, CPC)- A Instituição financeira, ao revés, trouxe aos autos prova da 

contratação de mútuo entre as partes (art. 373, II, CPC/15), com liberação 

dos valores, cujo contrato encontra-se dentro dos limites da legalidade 

exigente ao caso - Recurso não provido.” (TJ-MS - APL: 

08042844620168120002 MS 0804284-46.2016.8.12.0002, Relator: Des. 

João Maria Lós, Data de Julgamento: 29/01/2019, 1ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 03/02/2019) Destarte, para que exista o dever de indenizar, 

necessária a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade 

civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre o 

primeiro e segundo, os quais devem ressair de forma cristalina. 

Vislumbra-se, pois, que, para se falar em indenização deve-se observar 

três aspectos que são: a ilicitude do ato praticado já que os atos regulares 

de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão 

suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois 

primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada, sendo que a 

inexistência de quaisquer destes pressupostos impossibilita a reparação 

do dano ante a ausência do fato-consequência. Vejamos o que a doutrina 

preconiza: “Deve, pois o agente recompor o patrimônio (moral ou 

econômico) do lesado, ressarcindo-lhe os prejuízos acarretados, à custa 

do seu próprio, desde que presente a subjetividade no ilícito”. (Indenização 

nas Obrigações por Atos Ilícitos, J. Franklin Alves Felipe, Ed. Del Rey, p. 

13, 1995) E ainda: “A responsabilidade civil surge em face do 

descumprimento obrigacional, pela desobediência de uma regra 

estabelecida em um contrato, ou por deixar determinada pessoa de 

observar um preceito normativo que regula a vida. [...] De qualquer forma, 

ainda prevalece o entendimento de que a culpa em sentido amplo ou 

genérico é sim elemento essencial da reponsabilidade civil, tese à qual 

este autor se filia. Desse modo, pode ser apontada a existência de quatro 

pressupostos do dever de indenizar, reunindo os doutrinadores aqui 

destacados: a) a conduta humana; b) culpa genérica ou latu sensu; c) 

nexo de causalidade; d) dano ou prejuízo”. (Tartuce, Flávio. Manual de 

Direito Civil: Volume Único. Editora Método. 8ª edição – 2018. p. 515-535) 

Em se observando o caso versado nestes autos, tenho que não ficou 

evidenciada a tríade necessária a caracterizar a tipicidade da reparação. 

Há que se ressaltar que o autor não carreou aos autos um mínimo de 

prova a respaldar a pretensão exposta na peça de ingresso, muito embora 

tenha demonstrado interesse, diga-se: alegou e nada provou, pelo 

contrário, senão vejamos. Informa que não contratara com os réus, porém, 

não logrará êxito em provar tal alegação. Noutro norte, a parte ré 

comprovara nos autos que o contrato firmado entre as parte abrangia os 

débitos ora questionados, eis que carreara aos autos contratos com a 

assinatura e cópia dos documentos dos autos (fls.103/105 – 

correspondência ID 1685840 e fls.151/153 – correspondência ID 1944558, 

do PJE nº1000177-96.2016.8.11.0003; fls.75/78 – correspondência ID 

1648475 e fls.118/120 – correspondência ID 1940986, do PJE 

nº1000181-36.2016.8.11.0003; fls.89/92 – correspondência ID 1438143 e 

fls.125/134 – correspondência ID 1438268 a ID 1438273, do PJE 

nº1000182-21.2016.8.11.0003; fls.117/118 – correspondência ID 9192892, 

f l s . 1 9 7 / 1 9 9  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  9 2 9 8 3 7 4 ,  d o  P J E 

nº100187-43.2016.8.11.0003 e; fls.121/188 – correspondência ID 3244455 

a ID 3244462, do PJE nº1000200-41.2016.8.11.0003), desvencilhando-se, 

por conseguinte, da culpa genérica. Portanto, provado restou nos autos 

que havia contrato de prestação de serviços vinculando as partes (autor 

e primeiro réu, eis que o segundo réu participara apenas da intermediação 

do negócio); que há débitos pendentes, conforme afirmado pela parte ré, 

desta forma, não há que se falar em má prestação de serviço, passível de 

indenização. Sem a aludida prova, ou seja, de que as empresas rés 

tenham obrado com culpa ou dolo, impossível admitir a procedência da 

demanda. Reitere-se que de acordo com o artigo 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, competia à autora produzir a prova capaz de suportar a 

sua pretensão, ou seja, o fato constitutivo de seu direito, o que não 

ocorreu. A respeito, ensina Cândido Rangel Dinamarco: “Ônus da prova é 

o encargo, atribuído pela lei a cada uma das partes, de demonstrar a 

ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem 

proferidas no processo. (...) Segundo o art. 333 do Código de Processo 

Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos constitutivos de seu alegado 

direito (inc. I) e ao réu, a dos fatos que de algum modo atuem ou tenham 

atuado sobre o direito alegado pelo autor, seja impedindo que ele se 

formasse, seja modificando-o ou mesmo extinguindo-o (inc. II; fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, n. 524). A síntese dessas 

disposições consiste na regra de que o ônus da prova incumbe à parte 

que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser provado (Chiovenda), 

ou seja, àquela que se beneficie desse reconhecimento; essa fórmula 

coloca adequadamente o tema do onus probandi no quadro do interesse 

como mola propulsora da efetiva participação dos litigantes, segundo o 

empenho de cada um em obter vitória. O princípio do interesse é que leva 

a lei distribuir o ônus da prova pelo modo que está no art. 333 do Código 

de Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos 

aproveitará ao autor e o dos demais, ao réu; sem prova daqueles, a 

demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá 

sucesso”. (Instituições de direito processual civil. 4. ed. São Paulo: 

Malheiros, v. III, p.71-73). E ainda: “Segundo a regra geral estabelecida 

pelos incisos do art. 373 do Novo CPC, cabe ao autor o ônus de provar os 

fatos constitutivos de seu direito, ou seja, deve provar a matéria fática que 

traz em sua petição inicial e que serve como origem da relação jurídica 

deduzida em juízo.”(Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito 

Processual Civil. Volume Único. Editora Juspdivm. 8ª Edição – 2016. p.657) 

Assim, diante da falta absoluta de elementos que possam respaldar a 

súplica posta na peça vestibular e o pleito autoral de julgamento 

antecipado (fls.157/158 – correspondência ID 4318624, do PJE 

nº100181-36.2016.8.11.0003; fls.188/189 – correspondência ID 1874508, 

do PJE nº1000182-21.2016.8.11.0003; fl.218 – correspondência ID 

10761296, do PJE nº1000187-43.2016.8.11.0003, deixando nos demais 

processos o prazo para manifestação escoar in albis), só há um caminho 

a ser trilhado, qual seja, a improcedência da ação. E nesse trilho é o atual 

entendimento dos nossos Tribunais: “E M E N T A – APELAÇÃO EM AÇÃO 

DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DO AUTOR DE 

FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUTOR 

INDÍGENA, IDOSO E ALEGAÇÃO DE SER ANALFABETO INVERÍDICA – 

FALHA NAS FORMALIDADES LEGAIS PARA ASSINATURA EM 

PROCURAÇÃO AD JUDICIA TRATANDO-SE DE ANALFABETO – 

ASSINATURA DO CONTRATO BANCÁRIO NOS EXATOS TERMOS DOS 

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO PRÓPRIO AUTOR – JULGAMENTO 

ANTECIPADO A PEDIDO DO AUTOR – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE 

INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – APELO IMPROVIDO. O 

autor/recorrente alega que na condição de indígena, idoso e analfabeto, 

foi vítima de golpe em empréstimos consignados em sua aposentadoria, e 

que faria jus a indenização por danos morais e nulidade da relação 

jurídica. Contudo, não fez prova do ônus que lhe incumbia, de provar os 

fatos alegados. (art. 373, I, CPC). Ausência dos requisitos legais para 

validade da procuração outorgada ao patrono do indígena supostamente 

analfabeto (art. 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV e 595 

, todos do CC) Banco/recorrido fez prova dos fatos impeditivos, 

modificativos e extintivos do direito (art. 373, II) ao apresentar contrato 

assinado nos exatos termos da assinatura do autor, conforme 

documentos que este trouxe aos autos com a inicial. Inexistência do dever 

de indenização. Sentença mantida. Apelo improvido.” (TJ-MS - APL: 

08003294820168120053 MS 0800329-48.2016.8.12.0053, Relator: Des. 

João Maria Lós, Data de Julgamento: 29/08/2017, 1ª Câmara Cível) 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

- EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – CRÉDITO 

EFETUADO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA 

DO NÃO RECEBIMENTO DOS VALORES – DANO MORAL INEXISTENTE – 

AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO. 1- Independentemente de 

ter solicitado ou não, o fato é que o crédito foi efetuado em sua conta 

corrente e dele se beneficiaram as recorridas. Não há prova que a conta 

corrente não lhes pertence ou que o crédito não foi disponibilizado, ônus 

que lhe incumbia ao teor do artigo 333, I do CPC. 2-O ônus da prova, em 

regra, é atribuído à parte que alega os fatos. Assim, o autor tem o ônus de 

provar os fatos constitutivos de seu direito (artigo 333, I do Código de 

Processo Civil), e o réu, sempre que formular defesa de mérito indireta, ou 

seja, alegar fatos novos que impedem, modificam ou extinguem o direito do 

autor, atrairá para si, o ônus da prova em relação a tais fatos (artigo 333, II 

do Código de Processo Civil).” (TJ-MT - APL: 00111787120118110003 
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52289/2014, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de 

Julgamento: 22/10/2014, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

27/10/2014) Necessário ressaltar, que em que pese a parte autora elencar 

ainda situação de suposto dano moral, as provas carreadas aos autos 

não são suficientes para carregar de veracidade sua suposta versão 

exposta. Conforme já dito, os réus foram competentes em mostrar que a 

versão trazida na peça vestibular é, no mínimo, conflituosa. Não obstante, 

a relação existente entre as partes ser denominada relação de consumo, 

não podemos ter que tudo seja em favor do consumidor, sob pena de 

criar-se, em verdade, correntes defensivas que seguem na contramão 

dos direitos. Seria uma espécie de beneficiamento irrestrito e incondicional 

a figura do consumidor, ainda que não lhes socorra o direito, simplesmente 

pela sua figura hipossuficiente. A responsabilidade civil exige a prova do 

prejuízo e do nexo de causalidade entre o ato imputado aos réus e os 

danos efetivamente suportados pelo autor. Indemonstrada ilegalidade do 

ato, impõe-se a improcedência da demanda. Mero incômodo e dissabor 

caracterizam aborrecimentos naturais da vida, fazendo parte do cotidiano 

e plenamente suportáveis, não ensejando indenização por danos morais. 

O dano moral é instituto sério, que deve em verdade recompor o abalo ou 

ferimento à honra, direito subjetivo tão intrínseco do ser humano. Assim já 

disciplina o doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, ao conceituar o dano 

moral: “Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando 

seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, 

como a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como 

se infere dos art. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que 

acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação” 

(GONCALVES, 2009, p.359). Em iguais termos, também leciona Nehemias 

Domingos de Melo “dano moral é toda agressão injusta aqueles bens 

imateriais, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica, insuscetível 

de quantificação pecuniária”. (MELO, 2004, p. 9). Outra corrente conceitua 

dano moral como o efeito da lesão, e não a lesão em si, como é o caso do 

doutrinador Yussef Said Cahali que assim o conceitua: “Dano moral, 

portanto, é a dor resultante da violação de um bem juridicamente tutelado, 

sem repercussão patrimonial. Seja dor física – dor-sensação, como a 

denominada Carpenter – nascida de uma lesão material; seja a dor moral – 

dor-sentimento, de causa imaterial.” (CAHALI, 2011, pag. 28). Aguiar Dias 

também sustenta esta espécie de definição, em suas palavras: “O dano 

moral é o efeito não patrimonial da lesão de direito e não a própria lesão, 

abstratamente considerada. O conceito de dano é único, e corresponde a 

lesão de direito. Os efeitos da injuria podem ser patrimoniais ou não, e 

acarretar, assim, a divisão dos danos em patrimoniais e não patrimoniais. 

Os efeitos não patrimoniais da injuria constituem os danos não 

patrimoniais” (DIAS, 1987, p.852). Por fim, corroborando com o acima já 

exposto, firmo o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário criar 

correntes paternalistas, ainda que sob o manto da hipossuficiência do 

consumidor, corroborando por via de consequência com a já existente 

banalização do dano moral, instituto que tem por seu princípio natural 

recompor dano extrapatrimonial efetivamente sofrido. Seria uma completa 

e total inversão de valores, um prêmio indevido, um ferimento mortal a boa 

fé que deve estar presente em todas as relações daqueles que habitam 

em sociedade. Inexistindo comprovada conduta ilícita por parte dos réus, 

não há que se falar em declaração de inexistência de débito e 

consequente indenização por danos morais, eis que o réu (Banco 

Bonsucesso Consignado S/A) encontrava-se no exercício legal de seu 

direito de credor, sendo legítimos os descontos/cobranças efetuados. 

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

IMPROCEDENTE, a presente ‘Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais’, promovida por WAGNON JOSÉ ALVES 

VELASCO, com qualificação nos autos, em desfavor de BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e GILSON FERREIRA NOVAES – ME, 

com qualificação nos autos, bem como condeno o autor ao pagamento de 

custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) sob o valor da causa, devendo ser observado o disposto no 

parágrafo 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Por fim, hei por 

bem em revogar a tutela provisória de urgência concedida às (fls.58/60 – 

correspondência ID 1053313, do PJE nº1000177-96.2016.8.11.0003 e 

f l s . 5 8 / 6 0  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  1 0 6 3 4 3 0 ,  d o  P J E 

nº1000182-21.2016.8.11.0003). Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 10 de fevereiro 

de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008572-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE CAMPOS COLTRI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYLA TURATI DOS SANTOS OAB - SP391721 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA LOPES BRITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008572-43/2017 Ação: Carta Precatória Exequente: Anderson de 

Campos Coltri ME. Executada: Juliana Lopes Brito. Vistos, etc. ANDERSON 

DE CAMPOS COLTRI ME, pessoa jurídica de direito privado, propôs a 

presente “Ação de Carta Precatória” em desfavor de JULIANA LOPES 

BRITO, com qualificação nos autos, vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório necessário. D E C I D O: Considerando o teor da certidão de (fl.16 

– correspondência ID 29094915), na qual se verifica que a Execução sob 

nº1008494-37.2017.8.26.0066 transitara em julgado, em 19 de fevereiro 

de 2.018, não há outro caminho a ser trilhado a não ser sua extinção sem 

julgamento de mérito. Face ao exposto e princípios de direito atinentes à 

espécie JULGO e DECLARO, por sentença, EXTINTO a presente “Ação de 

Carta Precatória” promovido por ANDERSON DE CAMPOS COLTRI ME, com 

qualificação nos autos, em desfavor de JULIANA LOPES BRITO, com 

qualificação nos autos, e o faço com amparo nos artigos 321, parágrafo 

único c/c 485, I e VI, do Código de Processo Civil. Custas pela autora, se 

houver. Transitada em julgada, o que deve ser certificado, façam as 

anotações de estilo, e, após arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 11 de fevereiro de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015460-57.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. S. C. F. E. I. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. F. D. S. S. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, 

efetue o depósito da complementação de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, conforme certidão de ID 27000318 , no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002019-72.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU ZAMPERONI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO MARIUSSI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002019-72.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: DIRCEU ZAMPERONI REQUERIDO: ORLANDO MARIUSSI 

Vistos etc. Para cumprimento do ato deprecado designo o dia 24 de 

JUNHO de 2020, às 14h. Comunique-se ao juízo deprecante. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002034-41.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO KEIJI IDE - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS SHINDY HILDEBRANDT IDE OAB - MT17742/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

M.P. CURSINO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002034-41.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: CELIO KEIJI IDE - ME EXECUTADO: M.P. CURSINO - ME Vistos 

etc. Cite-se o executado, na forma requerida na inicial, para, no prazo de 

03 (três) dias, pagar o débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para a quitação da dívida. Por ocasião da constrição 

patrimonial referenciada, deverá o Sr. Meirinho proceder também à 

avaliação dos bens penhorados, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos, intimando, na mesma oportunidade, o executado, consoante o 

disposto no artigo 829, §1º, do CPC e para os fins do artigo 914, do 

mesmo diploma legal. Após, intime-se o credor da aludida penhora. Fixo de 

plano, os honorários advocatícios em 10% (dez pontos percentuais) sobre 

o valor do débito, e para as hipóteses de pronto pagamento, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. A expedição do 

mandado está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxas 

judiciais, em quinze (15) dias (art. 290, do CPC), sob pena de 

cancelamento da distribuição, bem como a comprovação do pagamento de 

eventuais diligências do Oficial de Justiça, em igual prazo. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023642-20.2016.8.11.0041

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:

RONALDO CONCEICAO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA OAB - MT19878/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1023642-20.2016.8.11.0041. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: RONALDO CONCEICAO DE SOUZA Vistos etc. De proêmio, 

cabe aduzir pela não extemporaneidade da manifestação apresentada 

pelo requerido (ID. 9358372), uma vez que, a teor do art. 3º, e incs. do 

Decreto Lei 911/69, o prazo para purgação da mora inicia-se tão somente 

após a execução da liminar, o que, pelo que consta dos autos, ainda não 

teria ocorrido. Desta feita, INTIME-SE, primeiramente, o banco autor para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos o valor atualizado do 

débito. Após, INTIME-SE o requerido para, no prazo legal, purgar a mora. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007409-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDELINA PEREIRA DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA SOUZA OAB - MT0009444S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO BISPO DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007409-91.2018.8.11.0003. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: LAUDELINA PEREIRA DE SOUZA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: LAURO BISPO DOS SANTOS Vistos etc. 

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, com ou sem elas, encaminhem-se os autos ao E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consignado as nossas homenagens 

(art. 1.010, §3º, do CPC[1]). Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] § 3º Após 

as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao 

tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1010163-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CALETTI DEON (EMBARGANTE)

JOSE ARMANDO ARGENTA (EMBARGANTE)

RUBIA ARGENTA DEON (EMBARGANTE)

NEIVA NOVELLO ARGENTA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT OAB - MT18293-O (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS OAB - MT0021936A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETROVINA SEMENTES LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT OAB - MT8992/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010163-40.2017.8.11.0003. 

EMBARGANTE: RUBIA ARGENTA DEON, JOSE ARMANDO ARGENTA, 

NEIVA NOVELLO ARGENTA, RODRIGO CALETTI DEON EMBARGADO: 

PETROVINA SEMENTES LTDA Vistos etc. Em que pese o pleito da 

Embargada pelo julgamento antecipado da lide[1] (ID. 25517725), visando 

evitar futuras alegações de nulidade e cerceamento de defesa, entendo 

por bem, primeiramente, intimar as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir na contenda, 

justificando-as. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: [...] II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não 

houver requerimento de prova, na forma do art. 349. (Grifamos).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007476-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OELTON ROBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA BARBOSA DA SILVA (REU)

 

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 

correspondência devolvida Id 28210958. NADA MAIS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001009-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE GONCALVES LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO(A))

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO OAB - MT0014909A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1001009-95.2017.8.11.0003; Valor causa: R$ 40.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Parte Autora: AUTOR: 

LUIZ FELIPE GONCALVES LIMA Parte Ré: RÉU: CONSTRUTORA E 

IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI . 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 
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procurador da parte autora, para impugnar à Contestação ID nº 8100492. , 

7 de agosto de 2017. EDUARDO ROCHA PASSOS Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002034-41.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO KEIJI IDE - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS SHINDY HILDEBRANDT IDE OAB - MT17742/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.P. CURSINO - 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, acerca de 

depósito de diligências do Sr. Oficial de Justiça, considerando os teremos 

do artigo 3º da Portaria 142/2019-CGJ/MT, que regulamenta o cumprimento 

de mandados judiciais em comarca diversa à do juízo de origem, quando 

se tratar de processo eletrônico que tramita no sistema PJE, no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 299585 Nr: 2772-42.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIVA DE SOUZA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 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 130, requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 399640 Nr: 13113-88.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO TOMCZYK, ANNEMARIE PFANN 

TOMCZYK, RICARDO TOMCZYK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/MT

 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 se manifestar 

acerca do ofício de fl.180, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 440798 Nr: 9467-65.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER S/S LTDA, 

MOHAMAD KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON MORAES AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 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 diligência Negativa do Oficial de Justiça fl.133, requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 443768 Nr: 12437-38.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRA PECAS AGRICOLAS LTDA EPP, 

LUZEMAR FERREIRA, AVAILTON FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 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 folhas 164/165, requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 351111 Nr: 6202-31.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 Certifico e dou fé que, em atenção ao peticionamento da parte requerida 

de folhas 311, não há valores a serem levantados nestes autos, bem 

como que os Alvarás expedidos em 13/08/2019 encontram-se encartados 

nos autos às fls. 302/303, razão pela qual IMPULSIONO estes autos para 

intimar o patrono da parte requerida a manifestar-se no feito, no prazo de 

cinco (05) dias, sob pena de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 371318 Nr: 40-83.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT

 Intimação do patrono da parte requerida, para manifestar acerca da 

penhora realizada à folha 191, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 701349 Nr: 9327-94.2011.811.0003

 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: LENIR MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURY JOSE DOMINGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO NAVES DA SILVA - 

OAB:MT/13..663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 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 requerente, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração de folhas nº 

644/649.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 932261 Nr: 5536-39.2019.811.0003

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO VILELA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO ARANTES JUNIOR, MARIA 

AUXILIADORA DE MORAES ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURELIO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:7.103-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, e 

ainda, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o Dr. EDER PEREIRA BARRETO, OAB/MT nº 

19.061, para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em Cartório os autos 

que se encontram com carga, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação de multa, correspondente à metade do salário mínimo, além de 

perder o direito à vistas dos autos fora do Cartório, conforme artigo 234, § 

2º do Código de Processo Civil/2015.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 813364 Nr: 680-37.2016.811.0003

 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: SILVOMAR JOSE DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA MEDEIROS ARIAS - 

OAB:AOB/SP 259.885

 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 

acerca do petitório de fls.296/297, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 815927 Nr: 1520-47.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA FRUET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A

 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 72, requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 787181 Nr: 9072-97.2015.811.0003

 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): DIRLEIS RODRIGUES DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 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 manifestar-se sobre 

a correspondência devolvida de folha 109, requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 758120 Nr: 12195-40.2014.811.0003

 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: EDISON MUNIZ BEZERRA

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

S/A REDE CEMAT- ENERGISA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A 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 autora, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação de folhas nº 217/241.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 771358 Nr: 2899-57.2015.811.0003

 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: JOSENIAS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LACIC- LABORATÓRIO DE HEMODINAMICA E 

CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS - OAB:13612, GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - 

OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONÍSIO NEVES DE SOUZA 

FILHO - OAB:3646/MT, FERNANDA MIOTTO FERREIRA - OAB:8203, 

JOAO BATISTA BENETI - OAB:MT/3065, LETICIA PEREIRA - OAB:18291

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, §4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, seção 17, item 2.17.4 – VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para se 

manifestarem sobre, Proposta de Honorários Periciais, de fl. n° 164.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 778581 Nr: 5606-95.2015.811.0003

 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: CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER S/S LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIBELI CRISTINA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 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 

o AR devolvido com assinatura estranha aos autos, requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 799733 Nr: 14294-46.2015.811.0003

 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: HELEN MOREIRA VASTOR, ELISANGELA CRISTINA 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZA AMELIA DE SOUZA OLIVEIRA, HDI 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDIR APOLINARIO FILHO - 

OAB:MT6.053-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Tavares - 

OAB:109.367, GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 Isto posto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais, extinguindo assim o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Ante a sucumbência da parte autora, 

condeno-a ao pagamento das custas/despesas processuais e de 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2º, do CPC, verbas cuja 

exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que 

beneficiária da AJG (fl. 327).Preclusas as vias recursais, arquive-se o 

presente feito, mediante as cautelas de estilo.P. I. C. Rondonópolis/MT, 10 

de fevereiro de 2020.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431389 Nr: 47-36.2010.811.0003

 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: MIGUEL FLORENCIO DE ARAUJO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI APARECIDO DE OLIVEIRA, LUCENA 

DANTAS & DANTAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - 

OAB:13807/MT, AURÉLIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - 

OAB:7103-B/MT, MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

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

OAB:OAB/MT3719, FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - OAB:12196, 

PABLO CORTEZ LOI - OAB:11152/MT

 Intimação dos patronos das partes, acerca da r. Sentença de fls. 

198/200, com dispositivo a seguir, tendo em vista ter sido publicada em 

nome de procuradores estranhos aos autos: "...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 determinar que os requeridos 

solidariamente restituam ao postulante o valor de R$ 10.500,00, verba que 

deverá ser corrigida pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1%, desde 

a data do evento danoso (Súmula 43 do STJ). Em face da sucumbência 

recíproca, nos termos do artigo 21, do CPC, as despesas processuais e 

os honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º, serão rateados entre as partes 

na proporção de 50% (cinquenta por cento), cuja exigibilidade de tal verba 

em relação a parte ré, fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, 

eis que beneficiário da AJG (fl. 29). Preclusas as vias recursais, pagas as 

custas e inexistindo requerimento para cumprimento deste comando 

judicial no prazo legal, arquive-se mediante as baixas e anotações de 

estilo.

P. I. C."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 434575 Nr: 3241-44.2010.811.0003

 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: ELIANE APARECIDA ZOPELETTO NOTÁRIO, CARLOS 

HENRIQUE NOTARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICOLAU MAMORO SHIOHARA, DENK 

ENGENHARIA LTDA, YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISVALDO SILVA JARDIM - 

OAB:8183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DOS SANTOS 

- OAB:PR 25.989, MÁRCIO ALEXANDRE MALFATTI - OAB:16.943-A

 Intimação dos patronos das partes para manifestar, no prazo legal, sobre 

as contrarrazões do Recurso de Apelação de fls. 435/438-v.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 743778 Nr: 4241-40.2014.811.0003

 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: COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A, ROYAL 

E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO BENES INACO - 

OAB:MT/14.460/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EGLISTONE SOARES 

MIRANDA - OAB:13045/MT, JULIANO NICOLAU DE CASTRO - 

OAB:OAB/SP 327.408, KEILA CHRISTIAN ZANATA MANANGAO 

RODRIGUES - OAB:84676/RJ

 DIANTE DO EXPOSTO e considerando o que mais dos autos consta, 

JULGO 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 as 

requeridas a indenizarem a autora, em lucros cessantes pelo tempo em 

que o veículo ficou parado para conserto (30/11/2013 à 17/02/2014), a 

serem apurados em sede de liquidação de sentença.Cabe registrar que a 

segunda requerida (seguradora), responderá pela indenização 

referenciada até o limite da apólice securitária, inclusive custas e 

honorários advocatícios, na forma referenciada neste comando judicial.Em 

liquidação de sentença, devem ser apurados os valores a serem 

restituídos a autora a titulo de lucros cessantes pelas rés.Condeno as 

requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, 

dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.Preclusas as vias 

recursais, pagas as custas e inexistindo requerimento para cumprimento 

deste comando judicial no prazo legal, arquive-se mediante as cautelas de 

estilo.P.I.C.Rondonópolis/MT, 10 de fevereiro de 2020.JORGE IAFELICE 

DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 717119 Nr: 12534-67.2012.811.0003

 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: CHRISTOPHER BARRY WARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PEDRO IVO DE FREITAS, JEAN 

PIERRE DIAS DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:MT/13.909B, STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - 

OAB:MT/10.931-A, ZAID ARBID filho - OAB:MT/1822A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 717119 – Procedimento Ordinário

Vistos etc.

No prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as partes as provas que 

pretendem produzir na contenda, justificando-as.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 07 de novembro de 2019.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004282-82.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LONGUINALDO LEONEL DA SILVA (AUTOR(A))

MATHEWS GIOVANNI ARAUJO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS OAB - MT24627/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CORREA DA SILVA (REU)

EDIVALDO FARINELI OLIVEIRA (REU)

SONIA MARIA HESPANA DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS OAB - MT0015518A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004282-82.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): MATHEWS GIOVANNI ARAUJO DA SILVA, LONGUINALDO 

LEONEL DA SILVA REU: EDIVALDO FARINELI OLIVEIRA, ANTONIO 

CORREA DA SILVA, SONIA MARIA HESPANA DA SILVA Vistos etc. 

Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

proposta por MATHEWS GIOVANNI ARAÚJO DA SILVA e LONGUINALDO 

LEONEL DA SILVA em face de EDVALDO FARINELI OLIVEIRA, ANTONIO 

CORREIA DA SILVA e SÔNIA MARIA HESPANA DA SILVA. Alegam os 

autores, em síntese, que eram locatários de um imóvel localizado nesta 

cidade e Comarca e que pactuaram contrato de compra e venda do 

referido imóvel com os requeridos, ficando acordado o valor da compra 

em R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais). Aduzem os atores que, 

na condição de promissários compradores, pagariam pelo imóvel o 

montante de R$ 100.00,00 (cem mil reais), a ser obtido mediante 

financiamento bancário, e o restante com recursos próprios. Asseveram 

que, após a obtenção do financiamento bancário, foram tomados de 
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surpresa ao constatar que o imóvel havia sido vendido para terceira 

pessoa. Relatam a ocorrência de danos materiais advindos de supostos 

gastos com a reforma do imóvel, bem como danos morais pela expectativa 

frustrada, que lhes causou imensa tristeza. Pedem a condenação dos 

requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais no importe 

de R$ 15.622,99 (quinze mil seiscentos e vinte e dois reais e noventa e 

nove centavos) e em danos morais em montante não inferior a R$ 

25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sem prejuízo de demais verbas e 

honorários. Anexaram documentos à inicial. Os requeridos ANTÔNIO 

CORREA DA SILVA e SONIA MARIA HESPANA DA SILVA apresentaram 

Contestação no ID. 12517337, na qual aduziram, preliminarmente, 

ilegitimidade ativa e passiva, bem como litigância de má-fé, para, no mérito, 

sustentar que nunca contrataram com os autores, mas, sim, apenas com a 

pessoa de EDVALDO FARINELI OLIVEIRA, desconhecendo o alegado 

pelos autores, pugnando pela improcedência dos pedidos. O requerido 

EDVALDO FARINELI OLIVEIRA contestou a inicial no ID. 12644217, na qual 

aduziu, no mérito, que manifestou aos autores o interesse na venda do 

imóvel, mas que, diante do insucesso no financiamento bancário, realizou 

a permuta do imóvel com terceira pessoa, Sra. PAULICÉIA DIAS DOS 

SANTOS MAIA, tendo prestado as devidas informações aos autores, de 

modo que os pedidos da inicial improcedem. Ademais, apresentou 

RECONVENÇÃO postulando a cobrança de alugueres atrasados. Os 

autores impugnaram as contestações no ID. 16722528. Postularam as 

partes pela designação de audiência de instrução e julgamento (IDs. 

16571587, 16722538 e 16871170). Era o que tinha a relatar. Fundamento e 

DECIDO. A demanda não comporta julgamento na fase em que se 

encontra, fazendo-se necessária a instrução para esclarecimento das 

questões controvertidas. I – DAS PRELIMINARES I.1 – ALEGADAS PELOS 

REQUERIDOS ANTÔNIO CORREA DA SILVA e SÔNIA MARIA HESPANA 

DA SILVA I.1.1 – DA ILEGITIMIDADE ATIVA REFUTO de plano a presente 

preliminar, ao passo que a eventual lavratura de compromisso de compra 

e venda por um dos autores não necessariamente inviabiliza ocorrência 

de danos morais a ambos, desde que, é claro, comprove-se o nexo de 

causalidade entre o dano sofrido e ato ilícito praticado pelo ofensor. A 

propósito, determinado fato lesivo pode atingir não só a vítima direta, mas 

também um terceiro, chamado de lesado indireto, que "é aquele, que não 

sendo a vítima direta do fato lesivo, vem a sofrer com esse evento por 

experimentar um menoscabo ou uma lesão a um bem jurídico patrimonial ou 

moral em razão de sua relação ou vinculação com o lesado direto" [1], e 

que tem legitimidade ativa para pleitear a reparação dos danos sofridos. 

I.1.2 – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA Em que pese a alegação dos 

requeridos de que não pactuaram contrato com o autor, sua efetiva 

apreciação demanda a realização de instrução processual, de modo que 

REJEITO-A. Indenizatória. Acidente automobilístico. Extinção do processo 

por ilegitimidade passiva. Necessidade de instrução probatória. Interesse 

de menor. É de se reformar a decisão que extingue o processo por 

ilegitimidade passiva, sem oportunizar à parte autora a produção de prova 

oportunamente postuladas. Não há falar-se em ilegitimidade passiva 

quando a análise dos fatos afirmados pelas partes pode indicar a 

ausência de nexo causal. Sentença reformada para permitir a fase 

instrutória do processo, com manifestação do Ministério Público. (TJ-RO - 

APL: 00021689420118220003 RO 0002168-94.2011.822.0003, Relator: 

Desembargador Alexandre Miguel, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 

18/04/2012). (Grifamos). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. 

COBRANÇA DE TAXA DE RETORNO POR CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULO. 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE 

DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA A FIM DE VERIFICAR A QUESTAO POSTA. 

APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. (TJ-RS - AC: 

70051867984 RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Data de Julgamento: 

27/03/2014, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 22/04/2014). (Grifamos) II – DO SANEAMENTO E DA 

ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. Desta feita, não havendo mais 

preliminares, declaro saneado o processo e levanto os seguintes pontos 

controvertidos: a) a existência, ou não, de pactuação de compromisso de 

compra e venda de imóvel entre autor(es) e requerido(s); b) se existente, 

seus moldes, abrangência e eventual descumprimento; c) a existência de 

preferência de compra; d) se comprovada a versão dos autores, se 

sofreram danos conforme descritos na petição inicial; e) requisitos fáticos 

para eventual fixação de indenização pelos danos extrapatrimoniais: 

condições econômicas das partes, natureza e gravidade do dano, 

circunstâncias e consequências do dano, reversibilidade do dano. Defiro a 

realização da prova oral postulada pelas partes e designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 02 de SETEMBRO de 2020, às 14 horas. 

Intimem-se as partes para, no prazo de comum de 10 (dez) dias, 

apresentarem rol de testemunhas (art. 357, §4º, CPC), ou, se já o fizeram, 

atualizá-lo, caso queiram. Consigno que cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos moldes 

do art. 455 do CPC. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] DINIZ, Maria Helena. 

Curso de Direito Civil Brasileiro. 7 v. Responsabilidade Civil. São Paulo: 

Saraiva, 1998, p. 63.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002018-87.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON LOPES PRESTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002018-87.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: JEFERSON LOPES PRESTES REQUERIDO: CAIXA 

ECONÓMICA FEDERAL Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por JEFERSON LOPES 

PRESTES em desfavor de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CARTÕES 

CAIXA. Tendo em vista a presença da Caixa Econômica Federal como 

administradora de cartões de crédito no polo passivo, cito o entendimento 

jurisprudencial a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE 

JUDICIÁRIA. POLO PASSIVO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 

ADMINISTRADORA DA LICENÇA DO CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRESA 

PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PREVISTA NO ART. 109, 

§ 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 

JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A Caixa Econômica Federal, empresa pública, 

possui o licenciamento para a utilização e administração da bandeira 

MASTERCARD aos seus consumidores. Portanto, a competência para o 

julgamento e processamento da ação é da Justiça Federal. 2. Agravo de 

instrumento prejudicado. Declínio dos autos principais à Justiça Federal. 

(TJ-BA - AI: 00095796420178050000, Relator: Pilar Celia Tobio de Claro, 

Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/12/2017). (Grifamos). 

JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. PRODUTO NÃO ENTREGUE. COMPRA 

EFETUADA MEDIANTE CARTAO DE CRÉDITO. ADMINISTRADORA DO 

CARTÃO É EMPRESA PÚBLICA. CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 

COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PREVISTA NO ART. 109, § 3º, DA CF. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

PROCESSO EXTINTO. SENTENÇA MANTIDA [...] 3. Na hipótese, o autor 

pleiteia a devolução de valor pago em decorrência de produto não 

entregue. Consta dos autos que o pagamento foi realizado por meio de 

cartão de crédito da bandeira Visa, cuja administradora é a Caixa 

Econômica Federal (CEF). 4. Em que pese a administradora do cartão 

(CEF) não integrar a lide, o ingresso desta importaria em absoluta 

incompetência da justiça comum. Ademais, o prosseguimento do feito sem 

a inclusão da referida empresa pública no pólo passivo resultaria em 

evidente violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório. 5. 

Portanto, é incompetente a Justiça Comum para julgar causas que figuram 

como parte a Caixa Econômica Federal (empresa pública) na operação de 

administração de cartão de crédito. [...] (TJ-DF - ACJ: 20140510093085 DF 

0009308-88.2014.8.07.0005, Relator: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA 

SAMPAIO, Data de Julgamento: 10/02/2015, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 25/02/2015 . Pág.: 229). (Grifamos). AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDO. BANDEIRA DE CARTÃO DE CRÉDITO 

MASTERCARD. CAIXA ECONOMICA FEDERAL ADMINISTRADORA DA 

LICENÇA DO CARTÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. A Caixa 

Econômica Federal possui o licenciamento para a utilização e 

administração da bandeira MASTERCARD aos seus consumidores. 

Portanto, a competência para o julgamento e processamento da ação é da 
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Justiça Federal. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. DECLÍNIO, DE 

OFÍCIO, PARA A JUSTIÇA FEDERAL. (TJ-RS - AI: 70046270187 RS, 

Relator: Altair de Lemos Junior, Data de Julgamento: 25/11/2011, Segunda 

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

30/11/2011). (Grifamos). PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO 

ESTRITO. USO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. I - A utilização indevida 

de cartão de crédito administrado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL atrai 

a competência para a Justiça Federal, por ter sido o crime praticado em 

detrimento de bens, serviços e interesse da empresa pública. II - Recurso 

em sentido estrito conhecido e provido para declarar competente o Juízo 

da 1a. Vara Federal Criminal de Vitória/ES. (TRF-2 - RSE: 

201150010082067, Relator: Desembargador Federal ABEL GOMES, Data 

de Julgamento: 07/12/2011, PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, Data de 

Publicação: 19/12/2011). (Grifamos). Considerando que, a teor do 

enunciado de Súmula 150 do STJ, “Compete à Justiça Federal decidir 

sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no 

processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”, deve ser 

declinada, de ofício, a competência para apreciar o feito, com a remessa 

dos autos à Justiça Federal, a qual deverá decidir sobre a controvérsia 

posta na lide. Por tais motivos, DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA 

deste juízo para processar e julgar o presente feito, razão pela qual 

determino a redistribuição deste processo ao Juízo Federal sediado nesta 

Comarca. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002030-04.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE ATAIDE DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR OAB - MT9583/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002030-04.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): ROSIMEIRE ATAIDE DE CARVALHO REU: INSS Vistos, etc. 

Analisando os autos, observa-se que a presente ação foi proposta em 

face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, com 

personalidade jurídica de Direito Público, que se enquadra no conceito de 

Fazenda Pública. Dessa forma, declino da competência de processar e 

julgar o presente feito e, consequentemente, determino a sua 

redistribuição para uma das Varas de Fazenda Pública desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000082-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIARA ALVES DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALVES DAUFENBACK OAB - SP325478 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000082-32.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): LUCIARA ALVES DE FREITAS REU: BANCO VOLKSWAGEN 

S.A. Vistos etc. LUCIARA ALVES DE FREITAS ajuizou a presente AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM 

PEDIDO DE REVISÃO DE CONTRATO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA em 

face de BANCO VOLKSWAGEN S/A, ambos qualificados. A autora alega, 

em síntese, que adquiriu o veículo descrito na inicial através de Cédula de 

Crédito Bancário celebrada entre as partes. Relata que a taxa de juros 

acordada foi de 1,92% ao mês e 25,64% ao ano, pactuado em 60 parcelas 

de R$ 736,74, totalizando um saldo devedor de R$ 54.704,40. Requer a 

Autora a revisão do contrato de financiamento para que seja expurgada 

do financiamento a capitalização diária/mensal dos juros remuneratórios, 

bem como das práticas consideradas ilegais, compensando os valores 

pagos a maior nas prestações, em razão da capitalização. Ressalta que 

na contratação do financiamento junto a instituição financeira Requerida, 

foram cobrados juros mensais de 2,46%, conforme consta do item CUSTO 

EFETIVO TOTAL – CET do contrato de Financiamento; no entanto, afirma 

que, da análise do valor cobrado a título de juros mensais, constata-se 

que o índice que vem sendo cobrado pela Requerida é bem superior aos 

juros contratados, de modo que, levando em conta o valor de 29.56% de 

juros, a instituição financeira estaria aplicando juros capitalizados. Aduz 

que pagou 15 (quinze) parcelas do contrato de financiamento, no valor 

unitário de R$736,74 (setecentos e trinta e seis reais e setenta e quatro 

centavos); no entanto, relata que se sente lesada em continuar pagando o 

valor extorsivo e ilegal de juros praticados pelo Requerido. Por conta de 

tais fatos, pleiteou a requerente o deferimento da tutela de urgência para 

que fosse determinado à requerida que se abstivesse de incluir seu nome 

em cadastros de proteção ao crédito, ou, caso já o tenha feito, que 

procedesse com o necessário a sua imediata exclusão, bem como 

suspendesse o contrato sub judice enquanto perdurar a presente lide, 

com a consequente expedição de ordem para que seja assegurada à 

autora a manutenção da posse do veículo, o que restou INDEFERIDO no ID. 

5050306. Pede, ao final, a procedência dos pedidos para que sejam 

revisadas as cláusulas contratuais apontadas como abusivas, com as 

suas devidas retificações e a consequente condenação da requerida a 

arcar com custas e honorários devidos. Anexou documentos à inicial. 

Audiência de conciliação infrutífera (ID. 7344034). Devidamente citada, o 

réu apresentou Contestação (ID. 7263476) arguindo, no mérito, a validade 

do contrato firmado entre as partes e a ausência de abusividade e 

onerosidade, a legalidade da cobrança de juros, pugnando pela 

prevalência da vontade das partes e, assim, rogando pela improcedência 

do pleito inicial. Impugnação à Contestação no ID. 10720156. Instadas as 

partes a manifestarem interesse na produção de provas, o banco 

requerido pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID. 16304546), ao 

passo que a autora requereu perícia contábil (ID. 16632360). Em síntese é 

o relatório. Fundamento e DECIDO. Como dito, cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM 

PEDIDO DE REVISÃO DE CONTRATO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

proposta por LUCIARA ALVES DE FREITAS em face de BANCO 

VOLKSWAGEN 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 sodalício Superior 

Tribunal de Justiça, orienta-nos: “Nos termos do art. 330, I, do CPC, é 

possível ao magistrado conhecer diretamente do pedido, proferindo 

sentença, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo 

de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em 

audiência.” (EDcl no REsp 815.567/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI 

CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 03/02/2015). 

(destaquei) “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados 

haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) 

não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução 

probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da 

celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); 

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente 

discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização 

de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a 

necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório” 

(STRJ - 4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não 

conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). (negritei). Portanto, tendo em 

vista que a matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, e 

que, por isso, a presente demanda já se encontra madura para decisão, 

podendo ser resolvida mediante o julgamento antecipado da lide, na forma 

do artigo 355, inciso I, do CPC, reputo desnecessário e indefiro o pleito 

autoral de ID. 16632360, passando à análise de mérito. I. DO MÉRITO I.1 

DA APLICAÇÃO DO CDC Nos termos da Súmula 297, STJ, “O Código de 

Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Todavia, a 
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aplicação do CDC, por si só, não assegura a procedência dos pedidos 

formulados pelo consumidor, porquanto somente a análise de cada caso 

concreto é que se verificará eventual abusividade passível de alteração. 

No caso, ao meu entender, desnecessária a inversão do ônus da prova 

porquanto a análise dos documentos é suficiente para o deslinde da 

questão, o que, aliás, afasta a necessidade de prova pericial. I.2 DA 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS Duas súmulas do Superior Tribunal de Justiça 

norteiam o tema e são o paradigma necessário a ser observado pelo 

julgador. A primeira delas é a Súmula 541, segundo a qual “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” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331). Já de acordo com a Súmula 

539, “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à 

anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema 

Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como 

MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, 

REsp 1.112.880 e REsp 973.827). Por tal motivo IMPROCEDE o pedido no 

ponto. I.3 DOS JUROS SUPOSTAMENTE ACIMA DO PERMITIDO PELO 

BACEN No que tange às cláusulas contratuais referentes às taxas de 

juros, calha aduzir estarem elas em consonância com os julgados 

reiterados e até sumulados pelo STJ. No que diz respeito aos juros 

remuneratórios, vale ressaltar a posição já consolidada no STJ, nos 

termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, quando se firmou o 

entendimento de que os juros remuneratórios estipulados em contratos 

bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos. A jurisprudência 

pacificou-se no sentido de que não incide a Lei de Usura (Decreto nº 

22.626/33) quanto à taxa de juros remuneratórios nas operações 

realizadas com as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, 

orientação consolidada pela Súmula 596, do STF. Não se presume como 

abusiva a taxa de juros que excede o patamar de 12% ao ano, nem deve 

ser aplicada a exceção da taxa média mensal apurada pelo BACEN 

quando se está diante de contrato onde constam com clareza meridiana 

as taxas de juros aplicadas ao financiamento, eis que essa solução 

somente deve ser adotada quando não se pode ter acesso ao contrato 

original, o que não é o caso sub exame. Neste ponto, convém lembrar a 

Súmula 382, do STJ, com o seguinte teor: “A estipulação de juros 

remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica a 

abusividade”. Destaco ainda que os Tribunais tem entendido que apenas 

serão consideradas abusivas as taxas de juros que superem em 50% a 

taxa média praticada no mercado, seguindo, assim, a orientação do STJ 

(REsp. nº 1.031.494/RS - Relatora: Min. Nancy Andrighi). No entanto, de 

acordo com o entendimento jurisprudencial construído, “a abusividade da 

taxa de juros remuneratórios cobrada não é presumida, devendo ser 

efetivamente comprovada, e, aí sim, utilizada a taxa média de mercado a 

fim de trazer o equilíbrio contratual. A simples cobrança em patamar 

superior à taxa de mercado não implica reconhecimento automático de 

abusividade[1]”. Os juros mensais de 21,21% a.m. e de 905,41% a.a, 

fixados no referido contrato (ID. 3075099), não podem ser reputados 

excessivos frente às taxas médias praticadas pelo mercado financeiro à 

data de contratação do empréstimo, embora superiores à taxa almejada 

pela autora. Não avisto ilicitude e nem excessividade praticada pela parte 

credora na cobrança de juros remuneratórios, ante a inexistência de 

comprovação pela autora da excessiva desvantagem em relação a esses 

índices habitualmente aplicados no mercado à época da celebração do 

negócio jurídico em discussão. Logo, não procede o pedido autoral. I. 4 DA 

REPETIÇÃO EM DOBRO No que se refere ao pedido de devolução em 

dobro do cobrado a maior, é preciso dizer que, quando constatada a 

cobrança abusiva, os valores cobrados a maior devem ser, 

necessariamente, extirpados do montante da dívida e restituídos ao 

requerente, seja através de compensação com eventual saldo devedor, 

seja mediante devolução em espécie, caso já tenha sido integralmente 

liquidado o contrato, mas não em dobro, conforme prevê o art. 42, § único, 

do CDC, salvo se comprovada a má-fé do credor, o que não se dá quando 

a cobrança é feita com base em cláusula prevista no contrato. Nesse 

contexto: "A devolução em dobro de valores eventualmente cobrados de 

maneira indevida está condicionada à comprovação da má fé por parte do 

credor" (Apelação Cível nº 1.0245.10.011720-0/002; Relatora 

Desembargadora Márcia De Paoli Balbino; data do julgamento: 21/07/2011; 

data da publicação: 30/08/2011). Sem razão a autora quando pretende ver 

incidir a repetição do indébito em dobro, isto porque eventual valor a ser 

restituído deverá ocorrer na forma simples, o que não ocorreu nos autos, 

visto que a má-fé da instituição financeira não foi comprovada. I. 5 DA 

ILEGALIDADE NA COBRANÇAS DE TAXAS E/OU TARIFAS 

ADMINISTRATIVAS No que toca à cobrança da tarifa de cadastro, não 

vejo qualquer ilegalidade, desde que prevista no contrato, como no caso, 

pois tem por objetivo remunerar a instituição financeira pelo serviço 

prestado na concessão do crédito. A Tarifa de Cadastro, a qual remunera 

o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, 

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". Neste ponto, importante ressaltar a distinção 

feita pelo Banco Central entre a atual Tarifa de Cadastro e a antiga Tarifa 

de Abertura de Crédito (TAC) e demais tarifas no passado cobradas pela 

disponibilização ou manutenção de um limite de crédito ao cliente, 

ressaltando que a TAC "era usualmente cobrada sobre qualquer operação 

de crédito, mesmo que o tomador já fosse cliente do estabelecimento 

bancário"; a Tarifa de Cadastro, a seu turno, "somente pode incidir no 

inicio do relacionamento entre o cliente e instituição financeira, e se 

justifica pela necessidade de ressarcir custos com realização de 

pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas". A propósito da 

Tarifa de Cadastro, afirma a FEBRABAN que, em função de 

Autorregulação Bancária, conforme Normativo Sarb 005/2009, o 

consumidor não é obrigado a contratar o serviço de cadastro junto à 

instituição financeira, já que tem as alternativas de providenciar 

pessoalmente os documentos necessários à comprovação de sua 

idoneidade financeira ou contratar terceiro (despachante) para fazê-lo 

(e-STJ fl. 459-460). Cite-se: REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS. REPASSE. ILICITUDE. EXCEÇÃO TAXA DE 

CADASTRO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. É ilícito o repasse das 

despesas administrativas pelas instituições bancárias para o consumidor, 

a exceção da taxa de cadastro. (TJ-MG - AC: 10056130069299001 MG, 

Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data de 

Publicação: 14/06/2019). (Grifamos). AÇÃO REVISIONAL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. 

IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM JUROS. TAXA DE CADASTRO. 

LEGALIDADE DA COBRANÇA. 1. Nos contratos bancários posteriores ao 

início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode 

ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o 

consumidor e a instituição financeira. 2. Após o início de relacionamento 

entre o consumidor e a instituição financeira, com a existência de dados 

cadastrais do consumidor no banco de dados da instituição que irá 

financiar a compra do veículo, já não será mais possível cobrar novamente 

a taxa de cadastro, mas cabe ao consumidor demonstrar que a ilegalidade 

se dá pela duplicidade da cobrança. Apelação Provida. (TJ-PE - APL: 

4826702 PE, Relator: Francisco Manoel Tenório dos Santos, Data de 

Julgamento: 09/05/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2019). 

(Grifamos). A alegação de ilegalidade na cobrança de IOF não merece 

melhor sorte. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE IOF. TARIFA/TAXA 

PARA COBRANÇA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PELA CONCESSÃO 

DO FINANCIAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. Inexistência de ilegalidade 

na cobrança do IOF, em face da previsão legal da sua incidência sobre 

operações financeiras (Decreto nº 6.306/2007). A fixação de tarifas 

administrativas em contrato de financiamento é prática legal, desde que 

elas sejam pactuadas em contrato e em consonância com a 

regulamentação do Banco Central. Cabendo ao Poder Judiciário revisar o 

contrato nos casos em que for comprovado abuso na cobrança (TJMT - 

Ap, 65612/2013, DES.ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, ata do Julgamento 06/05/2014, Data da publicação no 

DJE 13/05/2014.” (destaque nosso) Logo, compulsando os autos, 

verifica-se que a avença enfocada foi firmada em 25/06/2015 (ID. 

4559729), ou seja, o contrato litigioso fora celebrado em data posterior à 

edição do regramento supracitado, portanto, deve ser reconhecida a 

validade da taxa de juros remuneratórios, estipulada na relação contratual 

em apreço, posto que inexiste óbice legal, como sobredito, para que seja 

estabelecida em percentual superior a 12% a.a e incida mediante 

capitalização mensal, sendo legal, ainda, a cobrança da tarifas de 

cadastro e o IOF e demais despesas apontadas. Há, portanto, que se 

reconhecer sua legalidade. II. DISPOSITIVO Diante do exposto, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para rejeitar a tese de 

abusividade postas nas pretensões iniciais da autora. CONDENO a autora 
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ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte 

contrária, os quais arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do 

art. 85, § 8º, do CPC, ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas 

sucumbenciais, que somente poderão ser executadas se, em até 05 

(cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a 

alteração no estado de hipossuficiência da autora, nos termos do art. 98, 

§ 3º, do CPC. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P.I.C. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] STJ - AgRg no AREsp 425121/MS, Rel. 

Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, Data do Julga mento 10/12/2013, Data 

da Publicação 19/12/2013.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004747-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILSON ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))
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DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO LOUZADA CARPENA OAB - SP291371-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 
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(ADVOGADO(A))

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT23167-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1004747-91.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): IVANILSON ALVES DA SILVA REU: DISMOBRAS 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A, CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA Vistos etc. 

IVANILSON ALVES DA SILVA ajuizou a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS em face de DISMOBRAS 

IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS S/A - CITY LAR e de CLIMAZON INDÚSTRIA LTDA – 

SPRINGER, todos qualificados. Alega o autor, em apertada síntese, que, 

em 24/11/2014, procedeu com a compra de um AR CONDICIONADO 

SPRINGER modelo 100000 QCA108BB, pelo valor de R$ 1.099,00 (mil e 

noventa e nove reais) junto à primeira Requerida DISMOBRAS 

IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS S/A - CITY LAR. Aduz que, tão logo ocorreu a 

instalação do produto, este apresentou vício consistente em não 

refrigeração adequada. Relata que procurou a primeira Requerida a fim de 

solucionar o ocorrido, oportunidade em que esta o orientou a procurar a 

assistência técnica, o que o fez, mas que o produto tornou a apresentar 

vício. Narra que, posteriormente, buscou solução junto à segunda 

Requerida CLIMAZON INDÚSTRIA LTDA – SPRINGER, sem sucesso. 

Conclui aduzindo que buscou ajuda junto ao PROCON municipal, onde se 

lavrou acordo com a segunda Requerida, consistente na substituição do 

aparelho por outro, no prazo de 30 (trinta) dias, o que não se cumpriu. 

Pede, ao final, a procedência dos pedidos para que as requeridas sejam 

condenadas a indenizar-lhe por dano material no importe de R$ 1.099,00 

(mil e noventa e nove reais), bem como por danos morais, sem prejuízo de 

demais custas e honorários devidos. Anexou documentos à inicial. Citada, 

a primeira Requerida apresentou contestação na qual arguiu, 

preambularmente, a sua ilegitimidade passiva e a incompetência do 

Juizado Especial Cível para apreciar o feito, e, no mérito, a ausência de 

comprovação dos danos e consequente inexistência do dever de 

indenizar, para, ao final, pugnar pela improcedência dos pedidos (ID. 

9804874). A segunda Requerida, por sua vez, postulou, preliminarmente, a 

retificação do polo passivo e, no mérito, aduziu que não houve 

comprovação real do defeito apresentado, sendo, de consequência, 

inviável a pretendida reparação dos danos, requerendo, ao fim, a 

improcedência dos pedidos autorais (ID. 9816713). Impugnações às 

Contestações nos IDs. 10779145 e 10779148, refutando os argumentos 

apresentados pelas requeridas e repisando os pedidos iniciais. Todas as 

partes requereram o julgamento antecipado da lide. Era o que tinha a 

relatar. Fundamento e DECIDO. Cuida-se, como dito, de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS movida por IVANILSON 

ALVES DA SILVA em face de DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO 

E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A - CITY LAR e de 

CLIMAZON INDÚSTRIA LTDA – SPRINGER. O deslinde da controvérsia não 

exige dilação probatória, pois se trata de matéria de direito e de fato, que 

não demanda a produção de prova oral, eis que os elementos de 

convicção até então reunidos na contenda se mostram suficientes para o 

seu seguro desate. I – DAS PRELIMINARES I.1 DA ALEGADA 

ILEGITIMIDADE PASSIVA PELA PRIMEIRA REQUERIDA Cumpre aduzir, de 

início, que a presente demanda está a tratar de vício do produto, e não de 

fato do produto. Feita a observação retro, tem-se aqui a subsunção da 

demanda à Seção III, do CDC, ou seja, ao art. 18 e ss., que tratam da 

Responsabilidade por Vício do Produto e do Serviço. Com efeito, em se 

tratando de vício do produto, a responsabilidade pelo ocorrido é solidária 

entre fabricante e fornecedor, nos termos do art. 18, caput, do CDC, o 

que, por si só, AFASTA a alegada preliminar, ao passo que a primeira 

requerida, indubitavelmente, enquadra-se no conceito legal de fornecedor. 

Art. 18 – Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não 

duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou 

quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que 

se destinam ou lhes diminuam o valor [...]. Neste sentido, a jurisprudência é 

pacífica: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO NO PRODUTO. 

LEGITIMIDADE PASSIVA. HÁ RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A 

REVENDEDORA E O FABRICANTE. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 

70070842877 RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de 

Julgamento: 26/09/2016, Décima Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 28/09/2016). (Grifamos). APELAÇÕES 

CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. LEGITIMIDADE 

PASSIVA DO COMERCIANTE. VÍCIO DE QUALIDADE. PRAZO PARA A 

CORREÇÃO DO VÍCIO. INOPONIBILIDADE AO CONSUMIDOR. PRODUTO 

ESSENCIAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ABALO PSÍQUICO. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Para que se verifique a 

legitimidade passiva ad causam, condição da ação, é preciso que se 

analise se a parte demandada é realmente quem resistiu à pretensão 

autoral e quem poderia satisfazer os interesses que levaram à propositura 

da demanda. 2. Não se confunde a responsabilidade pelo defeito do 

produto ou do serviço - na qual, em regra, a responsabilidade do 

comerciante é subsidiária (art. 13 do CDC)- com a responsabilidade pelo 

vício do produto ou do serviço, que tutela o patrimônio econômico do 

consumidor e, por isso, atinge toda a cadeia de consumo, de forma 

solidária (arts. 7º, parágrafo único, 18 e 25, § 1º do CDC), inclusive a do 

comerciante, que somente se exonera na hipótese de fornecimento de 

produtos in natura quando claramente identificado o produtor (art. 18, § 5º 

do CDC). 3. O prazo de trinta dias previsto no art. 18, § 1º do CDC para 

sanar o vício do produto não configura direito subjetivo do fornecedor, eis 

que o consumidor poderá exercer a pretensão de substituição, devolução, 

ou abatimento de imediato, no caso de o produto ser reputado essencial, 

nos termos do art. 18, § 3º do CDC. 4. O ilícito civil que não atinge os 

direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa, embora represente 

circunstância adversa e mereça tutela jurídica, não enseja, 

necessariamente, a reparação por supostos danos morais. (TJ-MG - AC: 

10701120084606001 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de 

Julgamento: 13/03/2014, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/03/2014). (Grifamos). RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO 

COMERCIANTE. SOLIDARIEDADE NA CADEIA DE CONSUMO POR VÍCIOS, 

QUE SE ESTENDE DESDE O FABRICANTE ATÉ O COMERCIANTE. 

APARELHO DE CELULAR. PRODUTO ENCAMINHADO Á FABRICANTE, SEM 

SOLUÇÃO. INSPEÇÃO JUDICIAL NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. 

CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO VÍCIO DE QUALIDADE, QUE TORNA 

IMPRÓPRIO O PRODUTO PARA O USO. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO, 

NOS TERMOS DO ART. 18 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 

FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71008353989 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 

29/03/2019, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 03/04/2019). (Grifamos). Ante o exposto, REPILO a presente 

preliminar. I.2 DA ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL A presente preliminar não demanda qualquer aprofundamento, ao 

passo que o feito tramita pelo rito comum ordinário, de modo que a 
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REFUTO de plano. I.3 DA NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO POLO 

PASSIVO Tendo em vista as informações prestadas pela segunda 

Requerida, RETIFIQUE-SE o polo passivo na forma pleiteada no ID. 

9816713. Em face da ausência de outras preliminares a ser enfrentadas 

neste processo, passo à apreciação do cerne da controvérsia. II – DO 

MÉRITO Compulsando os autos, verifico que o autor adquiriu, em 

24/11/2014, o AR CONDICIONADO descrito no DANFE de ID. 9096778 – 

Pág. 8, junto à primeira Requerida DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, 

EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A - 

CITY LAR, pelo valor de R$ 1.099,00 (mil e noventa e nove reais). 

Ademais, pelo procedimento administrativo realizado no âmbito do 

PROCON municipal (ID. 9096778), constato que, após o produto 

apresentar mau funcionamento e ser encaminhado à assistência técnica, 

sem solução, pactuou-se acordo com a segunda Requerida CLIMAZON 

INDÚSTRIA LTDA – SPRINGER, onde esta se comprometeu a substituir o 

aparelho defeituoso por outro em perfeito estado, no prazo de 30 (trinta) 

dias, mas não o fez (ID. 9096872), descumprindo o acordo e deixando o 

consumidor ao desamparo. Consigne-se que referido procedimento 

administrativo fora realizado mediante a estrita observância do devido 

processo legal, ampla defesa e contraditório, presumindo-se pela sua 

conformidade às normas legais e veracidade de conteúdo, o que não fora 

refutado pelas requeridas a ponto de se aventar qualquer ilegalidade 

procedimental. A propósito: APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA – 

MULTA – PROCON - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONDUZIDO SOB 

O CRIVO DA LEGALIDADE, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - 

TRANSGRESSÕES ÀS NORMAS CONSUMERISTAS - VALIDADE DO 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - INVERSÃO DOS ÔNUS 

PROCESSUAIS. I- O PROCON tem poder de polícia para impor multas 

decorrentes de transgressão às regras ditadas pela Lei n. 8.078/90, pois 

sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem 

diretamente os consumidores, é legítima a sua atuação para aplicar as 

sanções administrativas previstas em lei, decorrentes do poder de polícia 

que lhe é conferido. Precedentes do STJ. II- Não merece ser 

desconstituída decisão administrativa proferida no âmbito do PROCON 

Municipal de Anápolis, em que aplicada multa ao fornecedor do produto 

que infringiu as normas consumeristas, respeitando aos princípios da 

legalidade, contraditório e ampla defesa e observando a 

proporcionalidade, mediante ponderação sobre a gravidade da infração, 

vantagem auferida e condição econômica do fornecedor. III- Com a 

reforma total da sentença, caberá à empresa requerente/apelada o 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Apelação 

Cível conhecida e provida. (TJ-GO 01008337720118090006, Relator: 

ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 08/04/2019, 1ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: DJ de 08/04/2019). (Negritamos). Urge aqui 

transcrever os parágrafos do caput do art. 18, do CDC: “§ 1° Não sendo o 

vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, 

alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da 

mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata 

da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais 

perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.” Não se pode 

olvidar, ainda, que a responsabilidade civil por vício do produto, assim 

como por fato do produto, também é regulada pelos requisitos da 

responsabilidade objetiva. Em relação à questão, aduz Sérgio Cavalieri 

Filho[1]: “Diferentemente da responsabilidade pelo fato do produto, há 

responsabilidade solidária entre todos os fornecedores, inclusive o 

comerciante, no caso de vício do produto. [...] “Consequentemente, pode o 

consumidor, à sua escolha, exercitar sua pretensão contra aquele que 

mais lhe for conveniente. [...] “A solidariedade só se rompe nas hipóteses 

dos arts. 18, § 5º, e 19, § 2º.” Corroborando o entendimento supra, 

colaciono os julgados abaixo: CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA DE 

PRODUTO COM VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E 

SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR DO BEM. DANOS 

MATERIAIS. CONFIGURAÇÃO. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Consoante o artigo 18 do Código de 

Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade dos fornecedores e 

fabricantes de produtos, duráveis ou não duráveis, por vícios de 

qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao 

consumo a que se destinem, ou lhes diminuam o valor. A solidariedade 

implica que o autor poderá acionar judicialmente todos aqueles que 

participam da cadeia de produção, independente de culpa e sem prejuízo 

destes ao direito de regresso, de forma isolada ou em conjunto. 2) 

Demonstrada a existência do defeito apresentado pela motocicleta 

adquirido pelo autor, tornando o produto inadequado para uso, em razão 

de vício oculto, pelo que se mostra devido o ressarcimento do valor pago 

na aquisição do bem. 3) Recurso conhecido e não provido. 4) Sentença 

mantida. (TJ-AP - RI: 00051744320118030002 AP, Relator: JOSE 

BONIFACIO LIMA DA MATA, Data de Julgamento: 08/08/2012, TURMA 

RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS). (Grifamos). APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BENS 

MÓVEIS. DEMORA INJUSTIFICADA NA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO. 

PRODUTO DEFEITUOSO. PREÇO INTEGRALMENTE PAGO PELO 

CONSUMIDOR NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELO VÍCIO DO PRODUTO E DO 

SERVIÇO. FORNECEDOR COMERCIANTE E FORNECEDOR FABRICANTE. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. 

Comprovados a falha na prestação do serviço de montagem e instalação 

dos móveis modulados, bem como o vício no produto, respondem 

solidariamente tanto o fornecedor comerciante quanto o fornecedor 

fabricante (CDC, 18). Pela teoria do risco do empreendimento, aquele que 

se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos 

fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de culpa, pois 

a responsabilidade decorre do simples fato de alguém se dispor a realizar 

atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados 

serviços. Frustração das legítimas expectativas da consumidora que 

desembolsa quantia substancial à vista, sem a contrapartida do 

fornecedor. Dano moral que exsurge do próprio fato. Sentença correta e 

bem fundamentada que deve ser mantida em todos os seus termos. 

Conhecimento dos recursos e negativa de seguimento a ambos. (TJ-RJ - 

APL: 00878584720128190001 RJ 0087858-47.2012.8.19.0001, Relator: 

DES. ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 10/07/2013, 

VIGÉSIMA SEGUNDA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 16/09/2013 

18:46). (Grifamos). Iluminado por tais lições pretorianas e, tendo em vista 

que não houve o efetivo conserto do bem dentro do prazo determinado em 

Lei, mister se faz o acolhimento da pretensão autoral, devendo ser 

restituído ao autor, solidariamente pelas requeridas, o valor despendido na 

compra do produto em debate (DANFE de ID. 9096778 – Pág. 8), 

devidamente atualizado. Outrossim, o pedido de indenização por danos 

morais não merece a mesma sorte, visto que inexiste nos autos prova de 

que o autor tenha sofrido prejuízo de tal estirpe, bem como porque o mero 

descumprimento contratual não enseja a indenização por danos morais, 

como bem recomendam as lições pretorianas a seguir transcritas: 

CONSUMIDOR E CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - VÍCIO DO PRODUTO - DANO 

MORAL INOCORRENTE. I - O comerciante é responsável pelo vício em 

produto adquirido em seu estabelecimento. II - O defeito em produto recém 

adquirido, não configura dano moral in re ipsa, pelo que deve a parte 

demonstrar que os percalços experimentados ultrapassaram o mero 

aborrecimento. III - Recurso conhecido e provido. Unanimidade. (TJ-MA - 

AC: 00041453820148100040 MA 0372982018, Relator: ANILDES DE 

JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ, Data de Julgamento: 30/05/2019, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL). (Grifamos). COMPRA E VENDA. VÍCIO NO 

PRODUTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Para a configuração do 

dano moral é imprescindível que a agressão atinja o sentimento íntimo e 

pessoal de dignidade do indivíduo. Afinal, à luz da Constituição da 

República, o dano moral consubstancia-se justamente na ofensa à 

dignidade humana. Nessa linha, não é crível que um fato sem maiores 

repercussões ou reflexos extravagantes na esfera dos direitos da 

personalidade, possa causar dor e sofrimento capazes de caracterizar 

dano moral. (TJ-MG - AC: 10261130036435001 MG, Relator: Cláudia Maia, 

Data de Julgamento: 13/06/2016, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 17/06/2016). (Grifamos). CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - 

RELAÇÃO DE CONSUMO - APELAÇÃO CÍVEL - VÍCIO DO PRODUTO - 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO ABORRECIMENTO - 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Os danos morais pressupõem violação a 

direitos da personalidade, sem os quais a condenação não pode persistir. 

2. No caso dos autos, o fato de ter ficado 8 dias sem o produto adquirido, 

por si só, não enseja indenização por danos morais, configurando mero 

aborrecimento, ainda mais quando o fornecedor observou o prazo 

constante no artigo 18, § 1º do CDC para sua substituição. Precedentes 

do TJPE. 3. Recurso não provido. (TJ-PE - APL: 5280402 PE, Relator: 

Humberto Costa Vasconcelos Júnior, Data de Julgamento: 05/06/2019, 1ª 

Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 11/06/2019). 

(Grifamos). DIANTE DO EXPOSTO e considerando o que mais dos autos 

consta, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 
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PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de DETERMINAR que as 

requeridas, solidariamente, restituam ao autor, integralmente, o valor por 

ele despendido na relação de consumo litigiosa (DANFE de ID. 9096778 – 

Pág. 8), importe que deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês, desde 

a citação e corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do 

pagamento correlato. Em face da sucumbência recíproca, nos termos do 

artigo 86, do CPC, as despesas processuais e os honorários advocatícios, 

que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85, §2º, do CPC, verbas que serão rateadas entre os 

litigantes na proporção de 30% (trinta por cento) pelo autor e 70% 

(setenta por cento) pelas rés, verba cuja exigibilidade por parte do autor 

fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiário da 

AJG. Preclusas as vias recursais e não havendo requerimento de 

cumprimento de sentença, no prazo legal, arquive-se, com as baixas e 

anotações de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO [1] Programa de Direito do Consumidor. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 

2010, p. 266.
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Código Processo nº. 1001825-09.2019.8.11.0003 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, 11 de fevereiro de 2020. 
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CD. PROC. 1001217-16.2016.8.11.0003 Vistos etc. Considerando que 

houve a angularização processual, 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, 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. 

Deverão, ainda, no mesmo prazo alhures concedido, manifestar sobre 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. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 11 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005534-52.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUBSON PEREIRA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSSANO MARCONDES BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 10005534-52.2019.8.11.0003 Vistos etc. 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 
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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 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. 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, 11 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006440-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PETROVINA SEMENTES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT OAB - MT8992/B (ADVOGADO(A))

JEYSSON FERREIRA ALMEIDA OAB - MT23500-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROBERTO PINTON JUNIOR (EXECUTADO)

AMANDA SUZIAN ZAGO CUNHA PINTON (EXECUTADO)

JOSE ADRIANO PINTON (EXECUTADO)

FABIANA GEROLIN SANTANA PINTON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DOS EXECUTADOS (JOSÉ ADRIANO PINTON 

E AMANDA SUZIAN ZAGO CUNHA PINTON), HABILITAÇÃO ID. 15888503, 

PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, BEM COMO 

PARA CIÊNCIA E MANIFESTAÇÃO ACERCA DOS BLOQUEIOS 

EFETIVADOS VIA BACENJUD E RENAJUD ID. 21591063/22143872, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014749-52.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ONORIO GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPC - Serviço de Proteção ao Crédito (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1014749-52.2019.8.11.0003 Vistos etc. 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. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. 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, 11 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001315-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RITA CATARINA DA SILVA (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:

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

 

INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA ESPECIFICAREM AS 

PROVAS QUE PRETENDEM PRODUZIR, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013496-29.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA IRENE TRAJANO TRICHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ARLETE TRICHES (REQUERIDO)

ADROIR TRICHES (REQUERIDO)

ALGACIR TRICHES (REQUERIDO)

TRICHES AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

ANNA BERTOTTO TRICHES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AURO MENDES DE ANDRADE OAB - MT8958/O (ADVOGADO(A))

EGLISTONE SOARES MIRANDA OAB - MT13045/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DAS CONTESTAÇÕES E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013458-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR MARRA DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO OAB - MT0017553A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1010848-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE LIMA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

CAMILLA OLIVEIRA TONIETTI OAB - MT26154/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA EMBARGANTE PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011055-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA KELY ALVES DO CARMO (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:
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MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003685-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL CAVALCANTE MACIEL JUNIOR (AUTOR(A))

JONADABE CAVALCANTE MACIEL (AUTOR(A))

LUZIANE APARECIDA MACIEL (AUTOR(A))

JEZIEL CAVALCANTE MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE AVELINO DOS SANTOS OAB - MT4749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013874-82.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI MAGGI PISSOLLO (REQUERENTE)

TEREZINHA DE SOUZA MAGGI (REQUERENTE)

BLAIRO BORGES MAGGI (REQUERENTE)

HUGO DE CARVALHO RIBEIRO (REQUERENTE)

ITAMAR LOCKS (REQUERENTE)

MARIA DE FATIMA MAGGI RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IJAIR VAMERLATTI OAB - PR14928 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENEZIO CIBULSKI (REQUERIDO)

MARIA INES CIBULSKI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DE 

GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE 

WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL, 

PARA POSTERIOR EXPEDIÇÃO DO MANDADO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001564-44.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA ALLYNI DE ALVARENGA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE PESTANA OAB - MT0013758A (ADVOGADO(A))

WANDERSON CLAYTON PESTANA OAB - MT16728/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENGECENTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (REU)

 

Código Processo nº. 1001564-44.2019.8.11.0003 Vistos etc. 

Considerando que a ação foi distribuída originalmente na Justiça Federal 

desta Comarca, sendo declinada a competência para este Juízo, ratifico 

todos os termos apresentados. Intime as partes para especificarem as 

provas que pretendem produzir no prazo de 05 (cinco) dias. Proceda Sra. 

Gestora a exclusão da Caixa Econômica Federal, do polo passivo da lide. 

Rondonópolis-MT, 18 de dezembro de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016901-73.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE JACQUES TAGLIARI PASOLINI (REQUERENTE)

HELENA MARIA DE ALMEIDA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MELGAR NASCIMENTO OAB - MT17735/O (ADVOGADO(A))

AFONSO WALKER OAB - MT0015563A (ADVOGADO(A))

RICARDO GRANDE DA CUNHA FILHO OAB - MT19985/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA NOVETTI VELLOSO OAB - DF54705 (ADVOGADO(A))

ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO OAB - DF34308 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DE 

GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE 

WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL, 

PARA POSTERIOR EXPEDIÇÃO DO MANDADO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010579-37.2019.8.11.0003

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:

LUIS HENRIQUE FARIAS MUGARTE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, CONFORME 

CERTIDÃO ID. 26620662, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005762-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA RODRIGUES VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO SILVA MADLUM OAB - SP296059 (ADVOGADO(A))

WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO OAB - SP322927 (ADVOGADO(A))

 

Código Processo nº. 1005762-61.2018.8.11.0003 Vistos etc. I – Tendo em 

vista que o artigo 139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a 

qualquer tempo a tentativa de autocomposição entre as partes, bem como 

a fim de atender as recomendações do CNJ, designo o dia 13 de março de 

2020 às 14h40 para audiência de conciliação. II - Intime as partes, na 

pessoa de seu advogado, para comparecer ao ato, munido de poderes 

para transigir ou, poderão fazer-se presentes acompanhados de seus 

constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 07 de 

janeiro de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013515-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUI ANTONIO MATHEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS OAB - MT11287-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDINEA VENCESLAU VIEIRA (REQUERIDO)

ELIAS FERREIRA DOS ANJOS FILHO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

o(a) advogado(a) da Parte Autora para manifestar acerca da certidão do 

oficial de justiça, id. 27701586, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido este 

prazo, fica desde já intimado da devolução da carta precatória.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002220-98.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELMO DA SILVA CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

COMPACTA COMERCIAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))
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RODRIGO CALETTI DEON OAB - MT8447-B (ADVOGADO(A))

 

Código Processo nº 1002220-98.2019.8.11.0003 Vistos etc. NELMO DA 

SILVA CARVALHO, qualificado nos autos, ingressou com CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA contra COMPACTA COMERCIAL LTDA, também qualificada 

no processo. No curso do prazo do art. 523 do CPC, foi bloqueado o saldo 

remanescente na conta bancária da devedora (Id. 22145092). Após as 

partes noticiam a realização de acordo (Id. 24441038). DECIDO. Ex positis, 

nos termos do artigo 924 inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinta 

a presente execução ante o cumprimento da obrigação. Proceda a 

transferência do valor bloqueado, no importe de R$ 27.373,80 (vinte sete 

mil trezentos e trinta e sete reais e oitenta centavos) para a Conta Única 

Judicial. Após, proceda o levantamento do referido valor em favor do 

credor, na conta indicada no Id. 24441038, observando os termos do 

Provimento nº 16/2011-CGJ. Por fim, determino o desbloqueio do valor de 

R$ 8.852,44 (oito mil oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e 

quatro centavos). Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo 

recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. Rondonópolis - 

MT, 15 de outubro de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013855-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DA SILVA MEIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DE 

GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE 

WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL, 

PARA POSTERIOR EXPEDIÇÃO DO MANDADO.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 785147 Nr: 8241-49.2015.811.0003

 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: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL 

ACÁCIAS, OLINDA ALVES DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER MAX TAVARES DOS 

SANTOS SILVA - OAB:15472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A

 Código nº 785147

Vistos etc.

Considerando o depósito efetuado pela autora à fls. 80/89, defiro o pedido 

de levantamento do valor depositado, na forma requerida pela autora à fls. 

172.

Após, melhor analisando os autos, considerando a existência de 

pendência no recolhimento das custas judiciais, remeta os autos à Central 

de Arrecadação.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 04 de fevereiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 373044 Nr: 1454-19.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A (EM LIQUIDACAO 

JUDICIAL - Atual Banco Sistema S/A), DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO LUIZ DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUZANA CRISTINA 

FIGUEIREDO DE MORAES - OAB:9218/MT

 Código nº 373044

Vistos etc.

DUILIO PIATO JÚNIOR, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA contra PAULO LUIZ DE MORAES, também 

qualificado no processo, visando o recebimento de crédito no valor de R$ 

5.835,94.

 A executada efetuou, de forma espontânea, o cumprimento da obrigação 

(fls. 1005 e 1097).

O credor manifestou concordância com o referido valor e requereu o seu 

levantamento, com extinção do feito (fls. 1027 e 1100/1101). Vieram-me 

os autos conclusos.

DECIDO.

Defiro o pedido de levantamento da quantia depositada em Juízo, na forma 

requerida à fls. 1100/1101.

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 pelo credor, ora deferido. Transitada em julgado, ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 04 de fevereiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 405762 Nr: 1464-92.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

Habitação->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINO MARIN, JUDITH MARIN, CRISTIANO 

MARIN, ROSIDELMA DA SILVA FELICIO MARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:MT/3610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13625-B/MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT

 Código nº 405762

Execução de Título Hipotecária

Exequente: Basf S/A

Executados: Cláudio Marin e outros

Vistos etc.

BASF S/A, qualificada nos autos, ingressou com EXECUÇÃO 

HIPOTECÁRIA contra CLÁUDIO MARIN e outros, também qualificados no 

processo, visando receber a importância de R$ 1.120.607,80.

As partes transigiram e pleitearam homologação do acordo, com a 

suspensão do feito (fls. 195/196). À fls. 202/203, a credora noticia o 

cumprimento da obrigação.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

 DECIDO.

A hipótese é de extinção do processo ante o cumprimento da obrigação 

exequenda, como se vê da manifestação da exequente à fls. 202/203.

Ex positis, Julgo extinta a presente ação de execução nos termos do 

disposto no artigo 487, inciso III, b, c/c artigo 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil. Determino seja oficiado ao CRI de Itiquira/MT 

para a baixa da anotação premonitória e da penhora sobre oi imóvel objeto 

da matrícula nº 4.836, isto em relação aos presentes autos. Custas 

processuais e honorários advocatícios na forma pactuada. Transitada em 

julgado, ou havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa 

e anotações necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 05 de fevereiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini
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 Cod. Proc.: 428149 Nr: 10322-78.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMANZINI INFORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JOAO PEDRO DE DEUS NETO - OAB:RO/1606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A/MT, VINÍCIUS BIGNARDI - OAB:12.901 / MT

 Destarte, flagrante a impossibilidade de declaração da falência nos 

próprios autos da ação de execução, razão pela qual indefiro o pedido 

formulado pelo exequente.2.0 - DA RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DO 

LEILOEIROCumpra a srª Gestora a decisão à fls. 273/274, intimando o Sr. 

Leiloeiro para efetuar a restituição da comissão recebida por ocasião da 

hasta pública, em razão da sua anulação, isto no prazo de 10 (dez) 

dias.3.0 - DO PROSSEGUIMENTO DA LIDEIntime o credor, pessoalmente, 

por carta com ARMP, e seu advogado, 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, 05 de fevereiro 

de 2.020.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 783850 Nr: 7685-47.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED RONDONOPOLIS - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO LTDA, PAULO SERGIO CIRILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFFEMAT ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS 

DA FAZENDA DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO CIRILO - 

OAB:5448/B, PAULO SÉRGIO CIRILO - OAB:OAB/MT 5448-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LORENZA SILVA MARTINS - 

OAB:OAB-MT 9.636

 Código nº 783850

Vistos etc.

PAULO SÉRGIO CIRILO, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA contra ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 

DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTAO DE MATO GROSSO - AFFEMAT 

SAÚDE, também qualificada no processo, visando a recebimento da 

importância de R$ 67.276,44.

 As partes noticiam a realização de acordo e pleiteiam a sua homologação 

(fls. 430/431). Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Ex positis, homologo o acordo noticiado nos autos (fls. 430/431), para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos faz parte integrante 

desta decisão. Julgo extinto o processo nos termos do disposto no artigo 

487, inciso III, "b", do CPC. Custas processuais e honorários advocatícios, 

na forma pactuada. Transitada em julgado, ao arquivo, com baixa e 

anotações necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 05 de fevereiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 858902 Nr: 2822-77.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MORAES DE 

SOUZA - OAB:14032/MT

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

OAB:OAB/MT3719

 Código nº 858902

Vistos etc.

Considerando a decisão proferida pelo e. TJMT, nos autos do recurso de 

apelação interposto pelo embargante (fls. 481/488), determino a produção 

da prova pericial contábil.

Nomeio perito do Juízo o contador LUIZ ANTÔNIO SÍLVIO PEREIRA, com 

escritório profissional na Rua da Paz, nº 277, Jardim Brasília, nesta cidade, 

fone 3421-6631

Intime-o para apresentação de proposta de honorários, no prazo de 05 

(cinco) dias, os quais serão arcados pelo embargante.

Outorgo o prazo de 05 (cinco) dias para as partes indicarem assistentes 

técnicos e formularem quesitos, querendo.

Vindo aos autos a proposta de honorários, digam os litigantes.

 Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 789949 Nr: 10214-39.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTO JUNIOR DE FRANÇA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDE TRANSPORTES LTDA, NOBRE 

SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON ALVES CAMPOS - 

OAB:19448, MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO - OAB:9118/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA EMILIA GONÇALVES 

DE RUEDA - OAB:OAB/PE 23.748, THIAGO AFFONSO DIEL - 

OAB:19144/O

 Código nº 789949

Vistos etc.

Considerando que o expert não manifestou-se nos autos, embora 

intimado, hei por bem revogar, em parte, a decisão à fls. 195/197, 

desonerando-o da obrigação. Nomeio perito do Juízo o Médico MARCOS 

JOSÉ PIERONI, com endereço nesta urbe, independente de compromisso.

 Intime-o para apresentar proposta de honorários, os quais serão arcados 

pelas demandadas. Após, digam as partes.

 Mantenho as demais cominações da decisão à fls. 195/197.

Intime.

Rondonópolis-MT, 06 de fevereiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 802392 Nr: 15372-75.2015.811.0003

 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 ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DE MATTOS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 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, 06 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 438567 Nr: 7234-95.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDO ANICEZIO DE OLIVEIRA MENDES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAILSON NUNIS - OAB:7995/MT, 
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KENIA MARLOVA FORGIARINI - OAB:16.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IAN MAC DOWELL DE 

FIGUEIREDO - OAB:19.595 OAB/PE

 Código nº 438567

Vistos etc.

Considerando a decisão proferida na Segunda Instância nos autos do RAI 

interposto pela instituição financeira à fls. 498/501, intime o exequente 

para promover o regular andamento do feito, requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 06 de fevereiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 90815 Nr: 2036-63.1999.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO DONIZETTI NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI NEVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO DONIZETE NUNES - 

OAB:OAB/MT2420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDERLEY RIBEIRO NUNES - 

OAB:75792/RJ

 Código nº. 90815

Vistos etc.

 Relativamente á manifestação do credor à fls. 395/399, mantenho a 

decisão à fls. 382/383, pelos seus próprios fundamentos, devendo a parte 

interessada buscar os meios próprios para modifica-la.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 06 de fevereiro de 2020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 44569 Nr: 2509-54.1996.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DAS BICICLETAS LTDA, LUIZ MARCIO 

GRACIANO, ILZA MARIA GRACIANO, MARLUCIA PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT9.708A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAILTON VILELA DE 

MORAES - OAB:4043-A/MT

 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. 300.Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 06 de 

fevereiro de 2.020.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 737301 Nr: 185-61.2014.811.0003

 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): MARCO ANTONIO THOME VICENTINI E 

OUTROS, HENRIQUE ERNESTO DE OLIVEIRA BICANCO, HUSSEIN GEMHA 

JUNIOR, ESTADO DE MATO GROSSO, VALÉRIO VELONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

DA SILVA - OAB:11126/MT, PAULO ARAUJO - OAB:PROCURADOR, 

VALERIO VELONI - OAB:31207/SP

 Código nº 737301

Ação Civil Pública

Autor: Ministério Público Estadual

Réus: Marco Antônio Thome Vicentin e outros

Vistos etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou com AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA em face de MARCO ANTÔNIO THOME VICENTIN e outros, também 

qualificados no processo, visando compelir os demandados à 

recomposição, regeneração ou desoneração de área de reserva legal; 

providenciar a LAU; e, a ressarcirem os danos ambientais descritos na 

inicial.

 À fls. 631, as partes realizaram acordo, o qual restou homologado por 

este Juízo. O autor noticia o cumprimento da avença e requer a extinção 

do feito (fls. 673). Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO. EXAMINADOS.

DECIDO.

A hipótese é de extinção do processo ante o cumprimento da obrigação 

pelos demandados. O autor noticia o cumprimento da obrigação.

Ex positis, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código de 

Processo Civil, julgo extinta a presente ação ante o cumprimento da 

obrigação. Sem custas e honorários advocatícios vez que não cabíveis à 

espécie. 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 707871 Nr: 2691-78.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:150060, PASQUALI PARISE E GASPARINI JUNIOR - OAB:4.752 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 Código nº 707871

Vistos etc.

BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, 

devidamente qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em face de MARCOS LIMA DA SILVA, 

também qualificado no processo, pleiteando o recebimento da importância 

de R$ 8.602,94.

 A parte executada não foi citada. À fls. 142 o credor requerer a 

desistência da ação. Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Ex positis, homologo a desistência da ação, para os fins do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo, em consequência, 

extinto o processo sem o julgamento do mérito, com fundamento no artigo 

485, VIII, do Código de Processo Civil. Custas pelo exequente. Sem verba 

honorária uma vez que angularização processual não se aperfeiçoou. 

Com a renúncia ao prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 07 de fevereiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 711622 Nr: 6642-80.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANCHEZ & MARTINS LTDA, DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067612/2/2020 Página 49 de 375



 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS 

LTDA, F. G. VIEIRA MACHADO - EPP, BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS - 

OAB:13245-A, JOSE EDUARDO BENES INACO - OAB:MT/14.460/B

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

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Código nº 711622

Ação de Cumprimento de Sentença

Exequente: Sanchez & Martins Ltda e outra

Executados: Cool Indústria e Comércio de Calçados Ltda e outros

Vistos etc.

 SANCHEZ & MARTINS LTDA e outra, qualificadas nos autos, ajuizaram 

AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA contra COOL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA e outros, também qualificados no 

processo, objetivando o recebimento de crédito inadimplido.

As credoras foram intimadas, pessoalmente, e na pessoa do advogado, 

regularmente constituído nos autos, para promoverem o regular 

andamento do feito, porém quedaram-se inertes (fls. 278 e 281).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO. EXAMINADOS.

 DECIDO.

A hipótese é de extinção do processo ante o cristalino desinteresse das 

exequentes em promoverem os atos necessários para o regular 

andamento do feito. Embora devidamente intimadas, quer pessoalmente, 

quer na pessoa do patrono constituído nos autos.

 In casu, visível é a falta de interesse das credoras em atenderem a 

determinação judicial e comando estabelecido pela CNGCGJ/MT, haja vista 

que deixaram de dar o impulso necessário para o desenvolvimento válido 

e regular do processo.

 Ex positis, considerando a inércia da credora, que não promoveu os atos 

necessários para o prosseguimento da demanda, abandonando a causa 

por mais de 06 (seis) meses, julgo extinto o processo, com amparo no 

artigo 485, incisos II e III, do CPC. Condeno as exequentes ao pagamento 

das custas processuais. Sem 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, 07 de fevereiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 718592 Nr: 14058-02.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADITEX IND E COM DE ADITIVOS QUIMICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VX FARINAZZO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO DA SANTA CRUZ - 

OAB:OAB/SP 195.106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE NAZARIO BAPTISTELLA 

- OAB:OAB/SC11636A

 Código nº 718592

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Aditex Indústria e Comércio de Aditivos Químicos Ltda

Executada: V X Farinazzo-ME

Vistos etc.

 ADITEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ADITIVOS QUÍMICOS LTDA, 

qualificada nos autos, ajuizou AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL contra V X FARINAZZO-ME, também qualificada no 

processo, objetivando o recebimento de crédito inadimplido.

A credora foi intimada, pessoalmente, e na pessoa do advogado, 

regularmente constituído nos autos, para promover o regular andamento 

do feito, porém quedou-se inerte (fls. 210 e 215).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO. EXAMINADOS.

 DECIDO.

A hipótese é de extinção do processo ante o cristalino desinteresse da 

exequente em promover os atos necessários para o regular andamento do 

feito. Embora devidamente intimada, quer pessoalmente, quer na pessoa 

do patrono constituído nos autos.

 In casu, visível é a falta de interesse da credora em atender a 

determinação judicial e comando estabelecido pela CNGCGJ/MT, haja vista 

que deixou de dar o impulso necessário para o desenvolvimento válido e 

regular do processo.

 Ex positis, considerando a inércia da credora, que não promoveu os atos 

necessários para o prosseguimento da demanda, abandonando a causa 

por mais de 12 (doze) meses, julgo extinto o processo, com amparo no 

artigo 485, incisos II e III, do CPC. Condeno a exequente ao pagamento das 

custas processuais. Sem 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, 07 de fevereiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 347593 Nr: 2984-92.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RODRIGUES DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO MOREIRA CELESTINO, CLAUDECIR 

LUIZ CHAFRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VALENTE - OAB:8116, 

PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207

 Código nº 347593

Vistos etc.

Considerando que o credor não manifestou-se nos autos, embora 

intimado; considerando, ainda, que o ordenamento jurídico pátrio veda a 

defesa de eventuais de direitos de terceiros, indefiro os pedidos 

formulados pelo executado EDMUNDO MOREIRA CELESTINO à fls. 457 e 

481.

Lado outro, defiro o pedido à fls. 480. Expeça carta precatória para a 

Comarca de São José do Rio Claro/MT, com prazo de 60 (sessenta) dias, 

para avaliação e praceamento do bem penhorado à fls. 473.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 07 de fevereiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 373615 Nr: 2010-21.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA, 

LEILA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FONSECA FERREIRA - 

OAB:323.650

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 Código nº 373615

Vistos etc.

Relativamente à manifestação do credor à fls. 674/676, mantenho a 

decisão à fls. 372, pelos seus próprios fundamentos, devendo a parte 

interessada buscar os meios processuais próprios para modificá-la.

Considerando que a AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, sub-rogou-se nos direitos de 

créditos a que se funda a presente demanda, defiro o pedido à fls. 677.

 Determino a retificação do pólo ativo da lide para fazer constar como 

exequente a cessionária alhures mencionada.

Intime a nova credora para promover o regular andamento do feito, no 

prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender de direito, sob de 

arquivamento.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 07 de fevereiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 402811 Nr: 16309-66.2007.811.0003

 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: FLAVIO PORTO CASTRO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA, 

LEILA GARCIA, ORLANDO PORTIGUARA VIEIRA OSORIO, LEANDRO 

GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 Código nº 402811

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, cujo feito tramitou na 

forma física até o trânsito em julgado da decisão terminativa do feito (fls. 

208).

 Ocorre que, nos termos do que determina a Resolução TJ/MT/TP nº. 

03/2018, o cumprimento de sentença deverá ter sua tramitação pelo 

sistema PJe – Processo Judicial Eletrônico.

 In verbis.

 “Artigo 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data 

da implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

 I (...)

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça.

 (...)

§2º. Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física. (...)”. (Grifo e negrito nosso).

 Desta forma, em caso de cumprimento de sentença, deverá o requerente 

promover os atos necessários para a distribuição de pleito junto ao 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, digitalizando os documentos 

necessários do processo físico para embasamento da conversão do feito.

 Após, determino a remessa do presente feito ao arquivo, com baixa e 

anotações necessárias.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 07 de fevereiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 402846 Nr: 16357-25.2007.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVANIA SOUZA LEAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:56780 /MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 402846

Vistos etc.

Indefiro o pedido formulado pela instituição financeira à fls. 67/68, haja 

vista que não houve nenhuma determinação do juízo para a incidência de 

qualquer gravame sobre o automotor, descrito na inicial.

Da mesma forma, indefiro o pedido do terceiro interessado à fls. 70, haja 

vista que a tutela jurisdicional já foi entregue, não havendo, assim, que se 

falar de interesse de qualquer natureza na lide.

Transitada em julgado, volvam os autos ao arquivo.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 07 de fevereiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 433058 Nr: 1722-34.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO DE ARAUJO DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272/MT

 Código nº 433058

Vistos etc.

Considerando que o expert não manifestou-se nos autos, embora intimado 

para apresentação de proposta de honorários (fls. 302), hei por bem 

desonera-lo da obrigação. Nomeio perito do Juízo o Corretor de Imóveis 

LUIZ ANTÔNIO SILVIO PEREIRA, com escritório profissional nesta cidade. 

Intime-o para apresentação de proposta de honorários, no prazo de 05 

(cinco) dias, os quais serão arcados pelo credor.

 Mantenho as demais cominações da decisão à fls. 291.

Intime.

Rondonópolis-MT, 07 de fevereiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 449349 Nr: 4528-08.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMAVERA DIESEL LTDA, ALEXANDRO GAERTNER, 

RICHARD GAERTNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PORTO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - 

OAB:MT/13.733

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 449349

Ação de Execução por Quantia Certa

Exequente: Primavera Diesel Ltda

Executado: Antônio Porto Neto

Vistos etc.

 PRIMAVERA DIESEL LTDA, qualificada nos autos, ajuizou AÇÃO DE 

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA contra ANTÔNIO PORTO NETO, também 

qualificado no processo, objetivando o recebimento de crédito inadimplido.

A credora foi intimada, pessoalmente, e na pessoa do advogado, 

regularmente constituído nos autos, para promover o regular andamento 

do feito, porém quedou-se inerte (fls. 119 e 124).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO. EXAMINADOS.

 DECIDO.

A hipótese é de extinção do processo ante o cristalino desinteresse da 

exequente em promover os atos necessários para o regular andamento do 

feito. Embora devidamente intimada, quer pessoalmente, quer na pessoa 

do patrono constituído nos autos.

 In casu, visível é a falta de interesse da credora em atender a 

determinação judicial e comando estabelecido pela CNGCGJ/MT, haja vista 

que deixou de dar o impulso necessário para o desenvolvimento válido e 

regular do processo.

 Ex positis, considerando a inércia da credora, que não promoveu os atos 

necessários para o prosseguimento da demanda, abandonando a causa 

por mais de 06 (seis) meses, julgo extinto o processo, com amparo no 

artigo 485, incisos II e III, do CPC. Condeno a exequente ao pagamento das 

custas processuais. Sem 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, 07 de fevereiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini
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 Cod. Proc.: 700047 Nr: 8625-51.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, DUILIO 

PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERONA COMÉRCIO DE UTILIDADES 

DOMÉSTICAS LTDA, MARCELO ARAUJO VIEIRA

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 700047

Vistos etc.

Considerando que a credora nada requereu em relação a decisão à fls. 

329/332, determino o cumprimento da decisão à fls. 328.

Rondonópolis-MT, 07 de fevereiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 791874 Nr: 11036-28.2015.811.0003

 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): MARLA JUVINO FEITOSA, CARLOS JUVINO 

SOBRINHO, SEBASTIAO JUVINO SOBRINHO, MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES 

- OAB:MT/6.534

 Código nº 791874

 Vistos etc.

Considerando o decurso do prazo de suspensão requerido pelo autor à 

fls. 319, intime-o para promover o regular andamento do feito, requerendo 

o que entender de direito.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 07 de fevereiro de 2020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 793957 Nr: 11879-90.2015.811.0003

 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: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO ANDRE GOMES DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880

 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, 07 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 797804 Nr: 13379-94.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RODRIGUES DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:OAB/MT 22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE 

ALTERAR O JULGADO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI 

Nº 10.931/2004. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.1. Nos termos da Lei 

nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título executivo 

extrajudicial, mesmo quando o valor nela expresso seja oriundo de saldo 

devedor em contrato de abertura de crédito em conta-corrente. 

Precedentes.2. Agravo regimental não provido.(AgRg no REsp 

1330460/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA)Logo, cabível se mostra, no presente caso, a conversão da ação 

de busca e apreensão em ação de execução de título executivo 

extrajudicial, razão pela qual defiro o pedido à fls. 85/87, devendo ser 

observado o valor atualizado da dívida informado à fls. 87-verso.Promova 

as anotações e alterações necessárias.Após, cite como 

requer.Cumpra.Rondonópolis-MT, 07 de fevereiro de 2.020.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 785034 Nr: 8203-37.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO NUNES MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 785034

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco Santander Brasil S/A

Executado: Marcelo Nunes Moreno

Vistos etc.

BANCO SANTANDER BRASIL S/A, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou com AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em face 

de MARCELO NUNES MORENO, também qualificado no processo, visando 

receber a importância de R$ 139.885,35.

 As partes entabularam acordo para a quitação da dívida, o qual restou 

homologado judicialmente (fls. 57/58).

Intimado para informar o cumprimento da avença, o credor quedou-se 

inerte (fls. 62).

 Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Ex positis, ante o cumprimento da obrigação, o qual encontra-se 

tacitamente comprovado em razão do silêncio do credor, julgo extinta a 

presente ação de execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo 

recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 07 de fevereiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 923503 Nr: 2700-93.2019.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO LUIZ SCHMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE MORAES VIANA 

- OAB:MT/19177-O

 .Código nº 923503.

Vistos etc.

Visando a celeridade processual e tendo em vista a proposta ofertada 

pelo representante do Ministério Público à fls. 04/05 e o manifesto 

interesse do infrator, determino a realização de audiência para 

oferecimento da suspensão condicional do processo, com as seguintes 
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condições: 1) Proibição de ausentar-se da Comarca onde reside, por mais 

de 15 (quinze) dias, sem autorização judicial; 2) Não mudar de residência 

sem comunicar o juízo; 3) Comparecimento trimestral no juízo onde reside, 

para justificativa de suas atividades; 4) O perdimento da fiança no valor de 

R$ 500,00 (quinhentos reais), para posterior aplicação em projetos 

ambientais, e; 5) perdimento da aparelhagem sonora, para posterior 

doação a entidades públicas de fins educativo, penitenciário, ambiental e 

outros.

Assim, expeça carta precatória para a Comarca de Correntina/BA (fls. 

48/49), para cumprimento da medida acima, com prazo de 02 (dois) anos, 

caso haja aceitação da proposta de suspensão. Instrua a missiva com 

cópia da denúncia.

Havendo a comunicação da formalização do ato, voltem-me conclusos 

para doação do instrumento sonoro.

Expeça o necessário. Cumpra. Intime.

Rondonópolis-MT, 10 de fevereiro de 2020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 713942 Nr: 9093-78.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. W. FERREIRA DE FARIAS - EPP, NELES WALTER 

FERREIRA DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR CARVALHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DA SILVA BARBOZA - 

OAB:OAB/MT14573, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - 

OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGDA CAROLINA CASTILHO 

SOARES - OAB:21799/O

 .Código nº 713394.

Ação de Execução de Título extrajudicial

Exequente: N.W. Ferreira de Farias EPP

Executado: César Carvalho da Silva

 Vistos etc.

N.W. FERREIRA DE FARIAS EPP, qualificada nos autos, ingressou com 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em face CÉSAR 

CARVALHO DA SILVA, também qualificado no processo.

 As partes noticiam a realização de acordo e requerem a sua 

homologação e a consequente extinção do feito (fls. 102/103).

 Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Observa-se que o pacto firmado entre as partes põe fim ao litígio.

 Ex positis, homologo o acordo firmado entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos faz parte integrante desta 

decisão. Julgo extinto o processo com julgamento de mérito ex vi do 

disposto no artigo 924, II, do CPC. Proceda o desbloqueio do valor de R$ 

382,34 (trezentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos) 

constritados pelo Sistema BacenJud à fls. 100. Determino a transferência 

do importe bloqueado de R$ 7.449,58 (sete mil, quatrocentos e quarenta e 

nove reais e cinquenta e oito centavos) para a conta única do e. TJMT e 

após a vinculação deverá ser expedido alvará para levantamento da 

quantia supra e seus eventuais acréscimos em favor da credora na conta 

bancária indicada no item “3” à fls. 102-v. Caso a determinação de 

transferência reste inexitosa por se tratar de aplicação financeira, desde 

já, defiro a expedição de ofício na forma descrita no item “3” à fls. 102-v. 

Defiro o pedido para desentranhamento dos títulos à fls. 12, mediante 

substituição por cópia entregando-os ao executado, observando as 

formalidades de praxe. Custas processuais já recolhidas. Honorários 

advocatícios, na forma pactuada. Com a desistência do prazo recursal, ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 10 de fevereiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 738566 Nr: 1072-45.2014.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHORNY VIEIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062

 .Código nº 738566.

Vistos etc.

Em razão do contido na certidão do Sr. Meirinho à fls. 156, foi realizada a 

consulta junto aos Sistemas BacenJud e Infojud para a localização do 

atual endereço do infrator. Entretanto, o endereço obtido é o mesmo 

constante nos autos, cujas diligências restaram inexitosas.

Assim, intime o patrono do denunciado para que informe o novo endereço 

de seu constituinte, no prazo de 05 (cinco) dias, para posterior expedição 

do mandado de restituição da aparelhagem de som apreendida no feito.

Havendo o decurso do prazo sem manifestação, expeça edital de 

intimação para que o denunciado compareça em juízo para retirada do 

som, visando evitar futura arguição de nulidade processual.

Decorrido o prazo, voltem-me conclusos para destinação do instrumento 

sonoro.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 10 de fevereiro de 2020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 816354 Nr: 1703-18.2016.811.0003

 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: OSNI JOSE MANDELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALVO CÂNDIDO DE ALMEIDA, MARIA 

ZÉLIA DE MATOS, URACI CANDIDO DE ALMEIDA, JAIR GONÇALVES DE 

MATOS, LUZINETE ALMEIDA DA SILVA, ADEMILSON SANTANA DA 

SILVA, ADONTINO CANDIDO DE ALMEIDA, CARMELITA CANDIDO DE 

ALMEIDA, VALDEIR CANDIDO DE ALMEIDA, VALDIR CANDIDO DE 

ALMEIDA, ARMINDA DE ALMEIDA SILVA, IVANILSO FREIRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON BENEDITO RONDON 

- OAB:OAB/MT 19.220, LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA - 

OAB:1882-0/MT, LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA - OAB:18820

 Código nº 816354

Vistos etc.

Muito embora possa alegar simplesmente as prerrogativas do artigo 145 

do CPC, justifico a minha suspeição para presidir os presentes autos, em 

razão do imóvel usucapiendo ter pertencido a minha irmã e cunhado - 

MILAINE CRISTINA PEREIRA BELTRAMINI PINHEIRO e MARCELO DE 

CÁSSIO PINHEIRO.

 Em razão do exposto, dou-me por suspeita para presidir o presente feito, 

nos termos do artigo 145, I, e § único, do CPC.

Determino seja oficiado ao Exmo. Sr. Des. Corregedor Geral de Justiça do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso informando-o desta 

decisão.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 04 de fevereiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 825413 Nr: 4765-66.2016.811.0003

 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): ELEMAR DOS SANTOS BERTINETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 Código nº 825413

Vistos etc.
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Considerando a não localização do expert, fls. 387 e 390, hei por bem 

desonerá-lo da obrigação. Nomeio perito do Juízo, independentemente de 

compromisso, o Engenheiro Florestal MARCUS VINICIUS SILVA MANCUSO 

- CREA/MT nº 025751, com endereço na Av. Sátiro Castilho, nº 3012, 

Bairro Santa Cruz, em Rondonópolis/MT - Telefones (66) 9984-9337 - 

3421-4745. Intime-o para apresentação de proposta de honorários, os 

quais serão suportados pelo réu.

 Após, digam as partes.

 Mantenho as cominações da decisão à fls. 341/345.

Intime.

Rondonópolis-MT, 06 de fevereiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012706-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANDO ALVES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCOLASTICO RODRIGUES NOVAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1012706-79.2018.8.11.0003 Vistos etc. I - Intime o 

executado na pessoa do patrono constituído para regularizar sua 

representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias, vez que a 

procuração (Id. 17970214), foi outorgada pela física do inventariante e não 

pelo espólio representado. II - O exequente requer a penhora on line, em 

conta corrente do executado, 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. 22167331. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

11 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003790-27.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSMIR FERNANDES DOS SANTOS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FINGER MASCARELLO OAB - MT0009669S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1003790-27.2016.8.11.0003) Vistos etc. O exequente 

requer a penhora on line, em conta corrente da executada, sob o 

argumento da incidência das disposições contidas nos artigos 835, I, § 2º, 

e 854, do CPC. 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 da devedora. 

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 utiliza dos sistemas colocados à 

disposição do juízo para localizar bens do devedor, de forma indevida, o 

sistema, automaticamente e sem limitação, bloqueio 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, flagrante a inconstitucionalidade da 

norma por ferir a garantia fundamental do princípio da legalidade, em seu 

aspecto material, estando a exigir uma rápida manifestação do STF. Na 

prática diária, onde o magistrado é responsável pela condução de milhares 

de processos, nem sempre é rapidamente visualizado e corrigido o 

exagero desnecessário de tais gravames. Dessa forma, indefiro o pedido 

de bloqueio de ativos financeiros, via Bacenjud, formulado no Id. 

23430494, assim, intime o autor para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário. Rondonópolis – MT,11 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004720-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVELIN CLELIA MONTANARI (EXECUTADO)

EVELIN CLELIA MONTANARI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1004720-11.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1.0 - 

Considerando a manifestação do exequente, no Id. 20810468, informando 

que a executada não cumpriu com o acordo homologado, determino o 

prosseguimento da execução. 2.0 - 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 
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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. 20810468 – item “b”. Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 11 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014449-90.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (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

 

Código Processo nº 1014449-90.2019.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para que o requerido se 

abstenha de lançar cobrança de taxa nas faturas de cartão de crédito. 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. Em análise dos documentos carreados nos autos, observa-se 

que a tutela pretendida em caráter antecipatório é absolutamente 

satisfatória, portanto, incabível a concessão neste presente momento, vez 

que, necessário se faz a dilação probatória acerca dos fatos arguidos 

pela parte autora. O instituto da tutela provisória não pode ser utilizado 

com vestes de pedido cautelar, vez que uma medida não se confunde com 

a outra, e a tutela aqui almejada guarda estrita relação com a antecipação 

do próprio mérito do pedido. Ademais, a parte autora não demonstrou a 

contento o perigo do dano em caso de indeferimento da medida ora 

pleiteada. Portanto, vê-se a necessidade de impulsionar a instrução do 

feito no presente caso, principalmente porque neste momento processual 

inexiste o dano irreparável ou de difícil reparação. Ex positis, à luz do 

comando legal que regulamenta a tutela provisória, o qual, em nenhuma 

hipótese pode ser confundido ou travestido de medida cautelar, indefiro a 

medida pleiteada. 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. 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, 11 de fevereiro 

de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014655-07.2019.8.11.0003

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:

CLOVIS PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1014655-07.2020.8.11.0003 Vistos etc. I – Em face 

das provas trazidas aos autos verifica-se que as condições 

estabelecidas no artigo 2º do Decreto Lei 911/69 estão preenchidas. O 

bem está alienado fiduciariamente a favor do requerente e a mora restou 

devidamente provada. Assim, defiro liminarmente a medida pleiteada pela 

autora. II - Determino a restrição judicial do veículo (Placa OAR8251) objeto 

da lide, com a utilização do Sistema RenaJud, conforme determina o §9º, 

art. 2º, da Lei nº 13.043/14 . Formalizada a Busca e Apreensão, voltem-me 

os autos conclusos para a imediata baixa da restrição, como prevê o 

parágrafo supracitado. III - Expeça um só mandado de busca e apreensão 

do bem descrito na inicial e de citação da parte devedora para contestar o 

pedido no prazo de 15 dias, conforme estabelece a nova redação do § 1º 

do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, dada pela Lei nº 10.931 de 02.08.2004 

. IV – Formalizada a busca e apreensão, o devedor deverá entregar o bem 

e seus respectivos documentos, que será depositado em mãos do credor, 

mediante termo de depósito, compromissando-o. V – Consigne no 

mandado, que no prazo de 05 (cinco) dias da efetivação da medida, o 

devedora fiduciante, querendo, poderá pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Neste caso, 

arbitro honorários advocatícios em 10% sobre tais valores. VI - Faça 

consignar ainda, que a resposta poderá ser apresentada mesmo que a 

devedora tenha se utilizado da faculdade de purgar a mora (§ 4º do 

Decreto 911). VII - Defiro os benefícios do artigo 212, do Novel CPC para 

cumprimento da medida. VIII – Quando da apreensão o Meirinho deverá 

efetuar vistoria prévia, relacionando os equipamentos e acessórios 

existentes, e, ainda, efetuar a avaliação do bem. IX – Fica terminantemente 

proibido o deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo 
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para pedido e processamento da purgação da mora. O descumprimento 

desta determinação ensejará a instauração de procedimento criminal 

contra o fiel depositário, sem prejuízo da fixação de astrientes até a 

efetiva restituição do bem a quem de direito. X - Intime. Rondonópolis - MT, 

11 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014673-28.2019.8.11.0003

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:

LEANDRO DA SILVA FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1014673-28.2019.8.11.0003 Vistos etc. I – Em face 

das provas trazidas aos autos verifica-se que as condições 

estabelecidas no artigo 2º do Decreto Lei 911/69 estão preenchidas. O 

bem está alienado fiduciariamente a favor do requerente e a mora restou 

devidamente provada. Assim, defiro liminarmente a medida pleiteada pela 

autora. II - Deixo de determinar a restrição judicial do veículo (Placa NJB 

9728) objeto da lide, com a utilização do Sistema RenaJud, conforme 

determina o §9º, art. 2º, da Lei nº 13.043/14, vez que o referido bem 

encontra-se em nome de terceiro estranho a lide, conforme se demonstra 

no extrato em anexo. III - Expeça um só mandado de busca e apreensão 

do bem descrito na inicial e de citação da parte devedora para contestar o 

pedido no prazo de 15 dias, conforme estabelece a nova redação do § 1º 

do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, dada pela Lei nº 10.931 de 02.08.2004 

. IV – Formalizada a busca e apreensão, o devedor deverá entregar o bem 

e seus respectivos documentos, que será depositado em mãos do credor, 

mediante termo de depósito, compromissando-o. V – Consigne no 

mandado, que no prazo de 05 (cinco) dias da efetivação da medida, o 

devedora fiduciante, querendo, poderá pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Neste caso, 

arbitro honorários advocatícios em 10% sobre tais valores. VI - Faça 

consignar ainda, que a resposta poderá ser apresentada mesmo que a 

devedora tenha se utilizado da faculdade de purgar a mora (§ 4º do 

Decreto 911). VII - Defiro os benefícios do artigo 212, do Novel CPC para 

cumprimento da medida. VIII – Quando da apreensão o Meirinho deverá 

efetuar vistoria prévia, relacionando os equipamentos e acessórios 

existentes, e, ainda, efetuar a avaliação do bem. IX – Fica terminantemente 

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

para pedido e processamento da purgação da mora. O descumprimento 

desta determinação ensejará a instauração de procedimento criminal 

contra o fiel depositário, sem prejuízo da fixação de astrientes até a 

efetiva restituição do bem a quem de direito. X - Intime. Rondonópolis - MT, 

11 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007989-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA ARANTES JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROCHA DE SOUZA OAB - MT0012103S (ADVOGADO(A))

ANDRE ROCHA DE SOUZA OAB - MT20964/O (ADVOGADO(A))

NALVA NILTA DE SOUZA BARROS MELO OAB - MT15898 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GPS LOGISTICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS S.A. (REU)

NR PARTICIPACOES LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO MAGGICO MELLACE OAB - SP288496 (ADVOGADO(A))

LIGIA TATIANA ROMAO DE CARVALHO OAB - SP215351-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1007989-58.2017.8.11.0003 Vistos etc. A preliminar 

de ilegitimidade passiva aduzida pela demandada NR PARTICIPAÇÕES 

LTDA é matéria que se confunde com o mérito da demanda, estando a 

exigir dilação probatória. Assim, será analisada por ocasião da prolação 

de sentença. 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 do dano e 

do nexo causal. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06 

de maio de 2020 às 14h00. Defiro a produção de prova testemunhal e 

depoimento pessoal da autora. Intime as partes, pessoalmente, para 

comparecem ao ato para prestarem depoimento pessoal, advertindo-as 

que o não comparecimento ou havendo recusa em depor, lhe serão 

aplicadas pena de confesso nos termos do artigo 385, §1º, do CPC. As 

partes deverão depositar o rol de testemunhas, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 357, §4º e 450, do CPC/15, vez que o 

referido parágrafo prevê que o prazo não superior a 15 dias. Quando do 

depósito do rol deverá informar qual das testemunhas será intimada pela 

própria parte; qual comparecerá independente de intimação; e qual deverá 

ser intimada por via judicial, nos termos do artigo 455, §4º, do CPC/15. 

Sendo que para o caso de intimação por via judicial deverá depositar a 

diligência do senhor oficial, no prazo de 05 (cinco) dias da oferta do rol e 

não haverá nova intimação para este fim. Caso a testemunha tenha 

domicílio em outra comarca e a parte manifeste a intenção em ouvi-la por 

carta precatória (artigo 453, II, do CPC), fica deferido o pedido, devendo a 

parte providenciar o cumprimento da CP, no prazo de 30 (trinta) dias 

contados da oferta do rol, devendo a parte interessada retirar a CP na 

escrivania, no prazo de 05 (cinco) dias da oferta do rol, sendo certo que 

não haverá nova intimação para tal desiderato. Os patronos de ambas as 

partes deverão promover a intimação de suas testemunhas arroladas. 

Optando as partes, pela intimação da testemunha por carta com aviso de 

recebimento, deverão juntar aos autos cópia da aludida correspondência 

de intimação e do seu respectivo recebimento, no prazo máximo de 03 

(três) dias que antecedem a data da audiência. Consigno que a não 

comprovação no prazo supra e/ou havendo a ausência das testemunhas 

intimadas ou não, importará na desistência da inquirição das mesmas, nos 

termos do artigo 455, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC. Rondonópolis-MT, 11 de 

fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015191-18.2019.8.11.0003

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:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1015191-18.2019.8.11.0003 Vistos etc. I – Em face 

das provas trazidas aos autos verifica-se que as condições 

estabelecidas no artigo 2º do Decreto Lei 911/69 estão preenchidas. O 

bem está alienado fiduciariamente a favor do requerente e a mora restou 

devidamente provada. Assim, defiro liminarmente a medida pleiteada pela 

autora. II - Deixo de determinar a restrição judicial do veículo (Placa OBJ 

7336 objeto da lide, com a utilização do Sistema RenaJud, conforme 

determina o §9º, art. 2º, da Lei nº 13.043/14, vez que o referido bem 

encontra-se em nome de terceiro estranho a lide, conforme se demonstra 

no extrato em anexo. III - Expeça um só mandado de busca e apreensão 

do bem descrito na inicial e de citação da parte devedora para contestar o 

pedido no prazo de 15 dias, conforme estabelece a nova redação do § 1º 

do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, dada pela Lei nº 10.931 de 02.08.2004 

. IV – Formalizada a busca e apreensão, o devedor deverá entregar o bem 

e seus respectivos documentos, que será depositado em mãos do credor, 

mediante termo de depósito, compromissando-o. V – Consigne no 

mandado, que no prazo de 05 (cinco) dias da efetivação da medida, o 

devedora fiduciante, querendo, poderá pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Neste caso, 

arbitro honorários advocatícios em 10% sobre tais valores. VI - Faça 

consignar ainda, que a resposta poderá ser apresentada mesmo que a 

devedora tenha se utilizado da faculdade de purgar a mora (§ 4º do 

Decreto 911). VII - Defiro os benefícios do artigo 212, do Novel CPC para 
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cumprimento da medida. VIII – Quando da apreensão o Meirinho deverá 

efetuar vistoria prévia, relacionando os equipamentos e acessórios 

existentes, e, ainda, efetuar a avaliação do bem. IX – Fica terminantemente 

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

para pedido e processamento da purgação da mora. O descumprimento 

desta determinação ensejará a instauração de procedimento criminal 

contra o fiel depositário, sem prejuízo da fixação de astrientes até a 

efetiva restituição do bem a quem de direito. X - Intime. Rondonópolis - MT, 

11 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001609-53.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AHMAD CHARANEK (EXECUTADO)

PANTANAL COMERCIO DE PRODUTOS IMPORTADOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001609-53.2016.8.11.0003. Vistos etc. O exequente requer 

a penhora on line, em conta corrente dos executados, sob o argumento da 

incidência das disposições contidas nos artigos 835, I, § 2º, e 854, do 

CPC. 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 utiliza dos sistemas colocados à 

disposição do juízo para localizar bens da parte devedora, de forma 

indevida, o sistema, automaticamente e sem limitação, bloqueia o valor 

exequendo em toda e qualquer conta bancária ou aplicação financeira 

vinculada a parte executada; 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, 

flagrante a inconstitucionalidade da norma por ferir a garantia fundamental 

do princípio da legalidade, em seu aspecto material, estando a exigir uma 

rápida manifestação do STF. Na prática diária, onde o magistrado é 

responsável pela condução de milhares de processos, nem sempre é 

rapidamente visualizado e corrigido o exagero desnecessário de tais 

gravames. Dessa forma, indefiro o pedido de bloqueio de ativos 

financeiros, via Bacenjud, formulado no item “a” do Id. 23807438 Quanto 

ao pleito do item “b”, Defiro, apenas, a consulta de veículos existentes em 

nome dos devedores PANTANAL COMÉRCIO DE PRODUTOS 

IMPORTADOS LTDA ME - CNPJ: 11.030.348/0001-48, e AHMAD 

CHARANEK - CPF: 702.664.821-71, com a utilização do Sistema Renajud. 

Após, intime a parte credora para manifestação no prazo de 05 (cinco) 

dias. Intime. Rondonópolis-MT, 11 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000562-44.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESSI ANTONIO GALLIASSI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo 1000562-44.2016.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido do 

credor no Id. 23081350. Proceda a inclusão do nome da executada nos 

cadastros de inadimplentes, nos termos do artigo 782, §3º, do CPC, com a 

utilização do Sistema SERASAJUD, observando o valor do débito (R$ 

47.745,90). Após, intime a parte credora para promover o andamento do 

feito, indicando bens passíveis de penhora para satisfação da dívida, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis – MT, 11 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016084-09.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIANE SANTOS DOURADO RIVELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY PINTO DA SILVA OAB - MT25205/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1016084-09.2019.8.11.0003 Vistos etc. Analisando 

os autos, vê-se que houve a concessão da tutela de urgência para a 

requerida se abster de efetuar o corte do fornecimento de energia elétrica 

de sua UC (Id. 27829557). No entanto, a requerente comparece aos autos, 

comunicando que houve a suspensão do fornecimento de energia, na data 

de 11.02.2020. Assim, concedo a tutela provisória de urgência, para 

determinar que a ré proceda o restabelecimento de energia elétrica na UC 

nº. 6/9286410-7 no prazo de 02 (duas) horas, bem como que a requerida 

se abstenha de inserir o nome da requerente nos cadastros de 

inadimplentes. Para o caso de descumprimento, fixo multa por hora, no 

montante equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais), limitando-se ao valor 

de R$ 12.000,00 (doze mil reais). O mandado deverá ser cumprido pelo 

Oficial de Justiça Plantonista. Mantenha as demais cominações constantes 

no Id. 27829557. Rondonópolis-MT, 11 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUIZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1006437-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CORREIA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

NEUZIMAR DA CRUZ MAGALHAES OAB - MT11689/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

 

Código Processo nº 1006437-58.2017.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pretende obter a tutela provisória de urgência para que a requerida se 

abstenha de interromper o fornecimento de sua energia elétrica, ao 

argumento de que os valores cobrados nas faturas dos meses de abril, 

maio, junho e julho/2017 não corresponderem com o consumo médio de 

sua unidade consumidora (6/1318985-7), e estão sendo cobrados 

indevidamente. DECIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil, prevê a 

possibilidade da concessão de antecipação de tutela, estabelecendo como 

requisitos para a concessão a medida e a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A constatação da 

probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de 
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elementos a partir de quais se possa apurar que há um significativo grau 

de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada. O requisito do perigo 

do dano ou o resultado útil do processo consiste na análise das 

consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na 

eficácia da realização do direito pleiteado. Analisando a documentação 

carreada aos autos, observa-se que o autor firmou com a empresa ré, 

“Termo de confissão de dívida”, sendo acordado uma entrada no importe 

de R$ 545,52 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois 

centavos), sendo o restante dividido em três parcelas, a primeira no valor 

de R$ 322,33 (trezentos e vinte e três reais e trinta e três centavos), a 

segunda no valor de 375,18 (trezentos e setenta e cinco reais e dezoito 

centavos) e a última no valor de R$ 373,28 (trezentos e setenta e três 

reais e vinte e oito centavos), acordo este que não foi pago. Assim, neste 

momento processual não se vislumbra a existência de dano irreparável ou 

de difícil reparação, que permita a concessão da tutela vindicada, havendo 

a necessidade de impulsionar para estabelecer o contraditório.. Ex positis, 

na ausência de provas quanto aos requisitos necessários a tutela de 

urgência, indefiro o pedido. No que tange a audiência de conciliação, 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. 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 assistência judiciária 

gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos legais. Expeça o 

necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 24 de outubro de 2017. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010010-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARQUES CUNHA DE MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SILVA SOUZA OAB - MT21198/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1010010-70.2018.8.11.0003) Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais Requerente: 

Francisco Marques Cunha de Macedo Requerida: Energisa Mato Grosso 

Distribuidora De Energia S.A Vistos etc. FRANCISCO MARQUES CUNHA 

DE MACEDO, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS contra ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, também qualificada no processo, visando obter a 

declaração de inexistência de dívida. O autor aduz ser consumidora da ré, 

identificada pela Unidade Consumidora nº 6/2177813-9. Diz que a ré emitiu 

fatura extraordinária com vencimento em 30.08.2017, no valor de R$ 

695,40 (seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos). 

Argumenta ter recebido correspondência da ré, informando que foi 

realizada inspeção na UC onde foi constatado irregularidades, razão pela 

qual foi emitida a fatura extraordinária. Alega que encontra-se adimplente 

com a fatura de energia elétrica e, em razão da fatura extraordinária, pode 

ter o fornecimento de energia suspenso e o apontamento do seu nome no 

rol dos inadimplentes. Sustenta que os atos praticados pela requerida são 

arbitrários e ilegais. Invoca a proteção da tutela jurisdicional para a 

declaração da inexistência de relação jurídica entre as partes e o 

ressarcimento do dano descrito na inicial. Juntou documentos. O pedido de 

tutela provisória de urgência foi deferido (Id. 16130632). Citada, a ré 

apresentou defesa (Id. 18478741). Diz ter vistoriado o imóvel de posse do 

autor onde foi constatado um defeito no medidor que ocasiona desvio de 

energia no ramal de entrada, o qual ocasionava ao usuário um faturamento 

menor do consumo, vez que parte da energia elétrica era desviada sem 

que houvesse o faturamento. Alega que adotou todos os procedimentos 

previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Diz que, em razão disso, 

promoveu a revisão no faturamento do serviço prestado, gerando uma 

diferença a menor do que aquele efetivamente consumido. Sustenta a 

legalidade dos atos fiscalizatórios, inclusive oportunizando ao consumidor 

o contraditório e ampla defesa. Requer a improcedência do pedido inicial. 

Juntou documentos posteriores. Tréplica (Id. 21838519). Instados as 

especificarem as provas que pretendiam produzir, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide (Ids. 26129917 e 26295369). 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. Mesmo por que o autor pugnou pelo julgamento da 

lide. 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. In casu, o autor alega que a demandada 

apurou, de forma unilateral, a existência de irregularidade no medidor de 

consumo de energia de sua unidade consumidora, gerando a emissão de 

fatura no valor de R$ 695,40 (seiscentos e noventa e cinco reais e 

quarenta centavos), referente a consumo não faturado. Diferentemente do 

alegado pelo autor, por ocasião da inspeção, a concessionária emitiu o 

Termo de Ocorrência e Inspeção nº 667558, onde foi constatado "desvio 

de energia no ramal de entrada", o que ocasiona o descaminho de energia 

no ramal de entrada, sendo que no indeferimento do recurso administrativo 

interposto pelo autor fora narrado o apurado pela ré, conforme juntado na 

exordial (Id. 16060816). Vê-se, assim, que o proprietário do imóvel foi 

devidamente notificado, não sendo verdadeira, portanto, a alegação de 

que o procedimento foi unilateral. A prova objetiva produzida é que, por 

inoperância, o medidor marcava consumo menor do que o real, o que 

beneficiou diretamente o consumidor, ao analisar o histórico de contas 

juntado pela autora no Id. 16060812, que segue: Mês Consumo (KW) Valor 

OUT/2017 206 R$ - NOV/2017 241 R$ - DEZ/2017 202 R$ - FEV/2018 50 

R$ 135,24 MAR/2018 50 R$ 115,92 ABR/2018 50 R$ 111,37 MAI/2018 50 

R$ 114,16 Registra-se que o demandante limita-se, tão-somente, em 

afirmar que a diferença apurada não reflete o seu consumo. Entretanto, 

não demonstrou motivos plausíveis que ensejasse a diminuição do seu 

consumo de energia do mês de agosto/2018, não dando credibilidade nas 

alegações de que a cobrança não condiz com o utilizado na UC. Em que 

pese o autor mencione que não esteve na residência nos meses de 

Dezembro/2017 a Maio/2018, contudo não trouxesse aos autos o mínimo 

de documentos comprobatórios para tal afirmação, isto é, a sua alegação 
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não passa do campo das ilações. Consoante o disposto no artigo 129 da 

Resolução nº 414/2010, da ANEEL, vigente à época da inspeção, na 

ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar 

as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do 

consumo não faturado ou faturado a menor, sendo que para comprovar 

eventual irregularidade, deve, dentre outros, "solicitar perícia técnica, a 

seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu 

representante legal" (artigo 129, §1º, inciso II). Outrossim, foi encaminhada 

ao proprietário do imóvel notificação acerca das irregularidades e do 

débito apurado, decorrente do consumo não faturado, sendo-lhe 

oportunizada a apresentação de recurso administrativo, em caso de 

discordância, o que foi feito (Id. 16060814). Dessa forma, depreende-se 

do conjunto probatório carreado aos autos que os direitos constitucionais 

ao efetivo contraditório e à ampla defesa restaram observados, na medida 

em que, após a inspeção realizada, facultou-se a consumidora 

acompanhar a apuração da irregularidade que lhe fora atribuída. Resta 

saber, portanto, se da inoperância do medidor, que se encontra 

incontroversa, resultou registro a menor do consumo de energia na 

unidade consumidora, a fim de legitimar a exigência da cobrança não 

faturada. Ressalta-se que a culpa pelos danos ocasionados ao medidor 

independe da autoria, pois o aparelho encontrava-se sob a custódia e 

responsabilidade do usuário do serviço, conforme dispõe o artigo 167, 

inciso IV, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Nesse contexto, conforme 

narrado acima, o histórico de consumo juntado na inicial, reputa-se 

incompatível com o consumo verificado anteriormente à regularização da 

unidade com o consumo real subsequente. Para o cálculo das diferenças 

na medição do consumo de energia, verifica-se que a concessionária de 

energia elétrica utilizou-se de metodologia expressamente autorizada pela 

ANEEL, na Resolução nº 456/2000: Art. 72. Constatada a ocorrência de 

qualquer procedimento irregular cuja responsabilidade não lhe seja 

atribuível e que tenha provocado faturamento inferior ao correto, ou no 

caso de não ter havido qualquer faturamento, a concessionária adotará as 

seguintes providências: IV - proceder a revisão do faturamento com base 

nas diferenças entre os valores efetivamente faturados e os apurados 

por meio de um dos critérios descritos nas alíneas abaixo, sem prejuízo do 

disposto nos arts. 73, 74 e 90: c) no caso de inviabilidade de utilização de 

ambos os critérios, determinação dos consumos de energia elétrica e/ou 

das demandas de potência ativas e reativas excedentes por meio de 

estimativa, com base na carga instalada no momento da constatação da 

irregularidade, aplicando fatores de carga e de demanda obtidos a partir 

de outras unidades consumidoras com atividades similares. A utilização do 

critério supracitado como parâmetro é razoável e legal para possibilitar a 

apuração do total da energia consumida e não faturada. A Resolução nº 

456/2000, que prevê de forma expressa a utilização de tal metodologia, foi 

expedida dentro do âmbito de competência da ANEEL, que é a agência 

reguladora responsável pela regulamentação e normatização das relações 

entre concessionárias e consumidores no setor energético. Mesmo com a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie, não há como 

afastar a utilização do critério supracitado. O CDC não prevê qualquer 

regra para a apuração de consumo de energia a menor, enquanto que a 

Resolução da ANEEL trata especificamente sobre a matéria. Além disso, o 

possuidor da unidade consumidora tem o dever de zelar pela integridade 

do medidor de consumo, ficando sujeito às penalidades pelo 

descumprimento de tal ônus, pois o aparelho encontra-se sob sua 

custódia e responsabilidade, conforme acima explicitado, sendo certo que 

da irregularidade lhe restou benefício de um consumo maior. Importante 

salientar ainda que o crédito da demandada não constitui uma penalidade 

imposta a consumidora em razão da alteração no medidor, mas, apenas, a 

arrecadação daquilo que foi efetivamente gasto e não foi pago. Assim, 

ainda que o demandante não tenha realizado qualquer intervenção no 

medidor, ele se beneficiou pelo fornecimento de energia que não foi 

faturado, sendo devedor do valor apurado pela ré em observância aos 

princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório e da 

Resolução nº 456/2000, da ANEEL. Nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO 

CÍVEL. CEMIG. IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR. REGULAR 

INSPEÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA. CONVITE PARA 

COMPARECIMENTO. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR. REVISÃO DO 

CONSUMO NÃO FATURADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO ANEEL N. 

414/10. LEGALIDADE DO DÉBITO APURADO. DANOS MORAIS 

INCABÍVEIS. Constatada violação do aparelho medidor de energia elétrica, 

o débito relativo ao consumo não faturado deve ser apurado nos termos 

do art. 130, III, da Resolução ANEEL n. 414/2010. Assim, comprovada a 

adulteração do equipamento de medição e não tendo havido nenhuma 

irregularidade no procedimento de cobrança adotado pela ré, não há falar 

em danos morais. O fato do autor não participar da calibração técnica do 

medidor retirado de sua unidade consumidora, não conduz à ilicitude do 

procedimento administrativo, mormente se, comunicado a acompanhar a 

avaliação, quedou-se inerte. (TJMG - Apelação Cível 

1.0040.11.011824-3/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 5ª 

CÂMARA CÍVEL). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DE DÉBITO 

DECORRENTE DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO FATURADO 

PELA CEMIG - VIOLAÇÃO DO MEDIDOR - TERMO DE OCORRENCIA DE 

IRREGULARIDADE ASSINADO POR EMPREGADO DA EMPRESA - 

APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA - RESPEITO AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - AUMENTO DOS ÍNDICES DE 

CONSUMO APÓS A TROCA DO MEDIDOR - PERÍCIA TÉCNICA - 

LEGALIDADE DA COBRANÇA - CRITÉRIO DE AFERIÇÃO DO DÉBITO - 

INTELIGÊNCIA DO ART. 130 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº. 414/2010 - 

REFORMA DA SENTENÇA. 1 - É válida a intimação realizada na pessoa, 

que se apresenta, sem ressalvas, na sede e como representante da 

empresa, eis que incidente, nesse caso, a consagrada teoria da 

aparência. 2 - Se a concessionária de energia elétrica apurou débito 

devido pelo consumidor, respeitando o princípio do contraditório e da 

ampla defesa, em virtude de comprovada violação de medidor, resta 

patente a possibilidade de acertamento da quantia. 3 - Realizado relatório 

de calibração no aparelho, que confirma o registro a menor da energia 

elétrica utilizada, resta corroborado o prejuízo da concessionária, 

confirmado pelo aumento do consumo registrado após a substituição do 

medidor violado. 4 - O cálculo dos valores referentes ao consumo de 

energia elétrica não faturada deve ser realizado conforme as regras da 

Resolução ANEEL 414/2010. (TJMG - Apelação Cível 

1.0194.11.007062-1/001, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6ª 

CÂMARA CÍVEL). Forçoso concluir que constatada a regularidade e a 

legitimidade do crédito apurado pela concessionária, em virtude da revisão 

do faturamento de consumo de energia elétrica na unidade consumidora 

do autor, não há que se falar na anulação do débito e, tampouco, na 

condenação da ré, em danos morais. Ex Positis, e de tudo mais que dos 

autos consta julgo improcedente o pedido inicial. Revogo a tutela provisória 

concedida nos autos. Condeno a demandante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da ré, em 

verba que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do 

CPC. A sucumbência somente será exigida se presentes os requisitos 

legais, vez que a autora 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, 

11 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000090-38.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA DUMA MAZUR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1000090-38.2019.8.11.0003) Ação de Indenização de Danos 

Morais Requerente: Nadia Duma Mazur Requerida: Rede – Centrais 

Elétricas Matogrossenses S/A Vistos etc. NADIA DUMA MAZUR, 

qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS 

MORAIS contra REDE – CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A, 

também qualificada nos autos. A autora aduz ser consumidor da ré, 

identificado pela Unidade Consumidora nº 6/2120615-6, diz que a empresa 

ré emitiu a fatura no valor de R$ 6.062,64 (seis mil e sessenta e dois reais 

e sessenta e quatro centavos), com vencimento em 30.08.2018, ante a 

revisão do consumo de energia. Aduz que efetuou o pagamento da fatura 

citada no dia 10.12.2018 e ao realizar compras no comércio local, foi 

surpreendida com a notícia de que seu nome figurava no rol dos maus 

pagadores a pedido da demandada. Invoca a proteção da tutela 
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jurisdicional para a declaração da inexistência da dívida, bem como 

ressarcimento dos danos descritos na inicial. Requer a procedência do 

pleito inicial. Juntou documentos. A tutela antecipada foi concedida (Id. 

18685660). Citada, a requerida apresentou defesa (Id. 20721456). Aduz 

que o débito citado não fora adimplido na data do vencimento, ficando 

assim em mora, gerando a negativação. 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. Juntou documentos. Tréplica (Id. 21983159). Instados a 

especificarem as provas que pretendiam produzir, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide (Ids. 26252259 e 26329606). 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 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, 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). 

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 pedido tem por 

objeto ver declarado inexistente do débito descrito na exordial e a 

condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em face da 

manutenção do nome da consumidora no rol dos maus pagadores após a 

quitação da dívida. Da análise dos documentos que instruíram a exordial, 

observa-se no Id. 17293330 que o referido débito fora quitado em 

10.12.2018. Dessa forma, quitada a dívida, a manutenção do nome da 

autora no rol dos maus pagadores afigura-se injustificável, porquanto, 

repisa-se, o débito já havia sido quitado. Ademais, a baixa da negativação 

após o pagamento dos débitos deve ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, o que não ocorreu no presente caso, vez que o pagamento ocorreu 

em 10.12.2018 e a baixa somente ocorreu mediante ordem judicial (Id. 

18685660), caracterizando a ocorrência do dano moral. Veja: 

“Manutenção de inscrição em cadastro de proteção ao crédito após 

adimplemento da dívida. O prazo razoável para baixa em cadastros de 

maus pagadores é de cinco dias e a permanência injustificada gera dano 

moral presumido. Precedente do STJ. Dano moral identificado. Montante 

arbitrado em patamar razoável e compatível com a ofensa moral. Recurso 

provido. (TJSP - APL 00208480820108260309, Relator Gilson Delgado 

Miranda, 28ª Câmara de Direito Privado, julg. 12.08.2015)” Assim, resta 

incontestável a ofensa ao direito da autora, tendo a demandada agido de 

forma inadequada em manter o nome dela no rol dos inadimplentes. In 

casu, registra-se que o dano moral, independe de prova do efetivo 

prejuízo sofrido, sendo que a negativação noticiada nos autos constitui o 

que a jurisprudência denominou como dano moral puro, haja vista que 

restam evidentes a humilhação, a contrariedade e o dissabor vivenciado 

pela demandante em face da conduta da desidiosa da ré. O e. Superior 

Tribunal de Justiça se pronunciou sobre este tema, verbis: "Não tem força 

a argumentação que pretende impor ao devedor que quita a sua dívida o 

dever de solicitar seja cancelado o cadastro negativo. O dispositivo do 

Código de Defesa do Consumidor configura como prática infrativa "Deixar 

de corrigir imediatamente informação sobre o consumidor constante de 

cadastro, banco de dados, fichas ou registros que sabe ou deveria saber 

ser inexata". Quitada a dívida, sabe o credor que não mais é exata a 

anotação que providenciou, cabendo-lhe, imediatamente, cancelá-la." 

(REsp nº 292045, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito). O dano moral 

consiste na prática de ato ilícito capaz de acarretar dor no corpo ou no 

campo psicológico. Logo, esses incômodos já estavam sendo suportados 

pela requerente, só que em menor grau. A simples negativação indevida já 

constitui ato culposo, hábil à indenização por dano moral. No que concerne 

sobre a fixação do dano moral, há de se perquirir a humilhação e, 

consequentemente, o sentimento de desconforto provocado pelo ato, o 

que é inegável na espécie. Segundo o entendimento doutrinário de RUI 

STOCO, são parâmetros para o arbitramento da indenização por dano 

moral, in verbis: "A advertência que se faz é no sentido de que a 

aplicação do dispositivo constante do art. 1.538 ao caso concreto 

encontra dificuldades no momento da subsunção da regra ao fato, 

visando a fixação da verba indenizatória a esse título, tendo em vista a 

unidade do elemento causal e a duplicidade de seus efeitos, com 

repercussão de natureza patrimonial e moral". "Por isso é que essa 

fixação depende da apreciação de cada caso e as circunstâncias que o 

envolvem, levando-se em consideração os fatos, sua gravidade, 

repercussão, a condição pessoal do autor do ilícito e da vítima; sua 

posição financeira e status social" (Responsabilidade Civil e sua 

Interpretação Jurisprudencial, 4ª ed., São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, p. 748). Deve-se considerar, ainda, na sua fixação, a dupla 

finalidade do instituto, cujos objetivos são, por um lado, a punição do 

ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa, e, 

por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados. 

Dessa forma, uma vez comprovada 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. Ex Positis, e de tudo mais que dos 

autos consta julgo procedente os pedidos constante na inicial. Declaro a 

inexistência do débito no valor de R$ 6.062,64 (seis mil e sessenta e dois 

reais e sessenta e quatro centavos), com vencimento em 30.08.2018. 

Observando o critério de razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem 

causa, condeno a ré 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-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 15% (quinze por cento) sobre o 

valor indenizatório, atualizado, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações. 

P.R.I.C. Rondonópolis – MT, 11 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009754-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL DIAS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1009754-93.2019.8.11.0003 Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT Autor: Ismael Dias de Oliveira Ré: Seguradora 

Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT Vistos etc. ISMAEL DIAS DE 

OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT em face de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT, também 

qualificada no processo. O autor ingressou com a presente ação, 

pleiteando o recebimento da indenização do seguro DPVAT, em razão das 

lesões sofridas no acidente automobilístico descrito na exordial. Requer a 

procedência do pedido inicial. Juntou documentos. Intimado a emendar a 

inicial, no tocante à juntada do pedido administrativo, a demandante não 

cumpriu o comando judicial. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE 

RELATO. DECIDO. O requerente apesar de intimada, na pessoa de seu 

advogado constituído, via DJE, para emendar a inicial, instruindo-a com 

cópia do prévio pedido administrativo de cobrança do Seguro DVAT 

formulado perante a seguradora, não cumpriu tal desiderato. Os artigos 

320, 321, 330, III e IV e 485, I e VI, do Código de Processo Civil, são claros 

quando asseveram: “Art. 320. A petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação. Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 
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corrigido ou completado. Parágrafo único: Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 330. A petição inicial será 

indeferida quando: (...) III - o autor carecer de interesse processual; IV - 

não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321. Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...) VI - verificar 

ausência de legitimidade ou de interesse processual;” A incontroversa 

arguida pelo demandante a justificar o descumprimento da ordem judicial, é 

que inexiste obrigatoriedade do prévio pedido administrativo como requisito 

de condição da ação – interesse de agir. É sabido que o interesse 

processual é entendido como a necessidade de fazer uso da demanda 

judicial para se alcançar a tutela pretendida - resistida ou insatisfeita - e 

sua utilidade na satisfação dos anseios de quem vêm a juízo. Ensina 

Daniel Amorim Assumpção Neves, in Manual de direito processual civil, 

volume único, 8ª. ed., Editora Juspodivm, 2016, p. 74/75: “(...) o interesse 

de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade 

de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o 

pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter. Haverá 

necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida 

pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário”. (grifei) Muito 

embora esta magistrada, em processos anteriores da mesma natureza, 

tenha se posicionado acerca da desnecessidade do pedido administrativo 

para o ingresso da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, vê-se que há 

decisão em sentido contrário, proveniente de julgamento de Recurso 

Extraordinário repetitivo, com repercussão geral. Neste caso, há que se 

adotar os entendimentos emanados pelo STF e STJ, até mesmo porque, 

essa é a direção dada pelo CPC em seu art. 927, onde determina que os 

juízes observarão (obrigatóriamente), os precedentes judiciais, que dentre 

outros, estão elencados os acórdãos em julgamento de recursos 

extraordinário e especial repetitivo. Com as inovações advindas com a 

vigência do Novo Código de Processo Civil, está a formação de 

precedentes judiciais, com o fito de uniformizar as decisões. Daniel 

Amorim Assumpção Neves, ensina o que são os precedentes: 

“Precedente é qualquer julgamento que venha a ser utilizado como 

fundamento de um outro julgamento que venha a ser posteriormente 

proferido. Dessa forma, sempre que um órgão jurisdicional se valer de 

uma decisão previamente proferida para fundamentar sua decisão, 

empregando-a como base de tal julgamento, a decisão anteriomente 

prolatada será considerada um precedente. (…) Como se pode notar, o 

precedente é objetivo, já que se trata de uma decisão específica que 

venha a ser utilizada como fundamento do decidir em outros processos. 

(..) Isso não significa exigir-se a identidade dos fatos presentes nos 

precedentes, mas uma proximidade suficiente para ensejar a mesma 

solução jurídica.” Nesse sentido, o STF em julgamento de Recurso Especial 

repetitivo nº 631.240-MG, com repercussão geral, firmou o “Tema 350 - 

Prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao 

Judiciário, decidindo: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO 

GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM 

AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de 

ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se 

caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver 

necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários 

depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça 

ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou 

se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que 

a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento 

das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento 

administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da 

Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do 

segurado.(…) 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente 

julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento 

administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: 

(i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a 

ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção 

do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está 

caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as 

demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão 

sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.(…)” Em razão do 

precendente firmado no Acórdão supra, seus fundamentos tem sido 

utilizado por analogia nos julgamento dos Recursos Extraordinários 

repetitivos que versam acerca do pedido administrativo para recebimento 

do Seguro DPVAT: “Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que o 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. A ameaça ou lesão a direito 

aptas a ensejarem a necessidade de manifestação judiciária do Estado só 

se caracterizam após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas, consoante 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão 

do dia 03/9/2014, nos termos do seguinte trecho do referido julgado: “A 

instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é 

compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a 

presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.” 

(RE 839353 / MA - Rel. Min. Luiz Fux)”. Assim, não tendo o autor 

ingressado com pedido prévio diretamente a seguradora, inexiste 

pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não havendo, 

portanto, interesse de agir porque não houve lide ou direito violado a 

justificar a intervenção do Poder Judiciário. Ressai que ante a existência 

do precedente judicial, os Tribunais Pátrios vem decidindo uniformemente 

sobre a questão: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DE DPVAT. EXIGIBILIDADE DE COMPROVAR O PRÉVIO REQUERIMENTO 

NA VIA ADMINISTRATIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR 

CONFIGURADO. REPERCUSSÃO GERAL NO RE Nº 631.240/MG. I- E 

necessário à autora que demonstre ter feito o prévio requerimento nas 

vias administrativas, para o recebimento do seguro DPVAT. II- 

Posicionamento adotado pela Suprema Corte em sede de Repercussão 

Geral no RE nº 631.240/MG. III- Ausente o interesse de agir, logo correto é 

o indeferimento da petição inicial e extinção do feito, sem resolução do 

mérito. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, AC 

04226362620158090006, Des. Fausto Moreira Diniz, 6ª Câmara Cível, julg. 

07.02.2017, publ. 17.02.2017).” “PROCESSO CIVIL – SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – cobrança de indenização securitária – CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA – A 

controvérsia, quanto à necessidade de requerimento administrativo prévio, 

para o ajuizamento de ação pleiteando a concessão de benefício 

previdenciário, foi decidida pelo STF, no RE 631.240/MG, com repercussão 

geral, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, no dia 03 de setembro de 

2014 – Essa decisão se aplica aos casos de cobrança de seguro DPVAT, 

respeitada a regra de transição mencionada no julgado, que determinou 

que, para as ações ajuizadas até 03 de setembro de 2014, sem prévio 

requerimento administrativo, caso a ré apresente contestação discutindo o 

mérito, está caracterizado o interesse de agir ante a resistência à 

pretensão. Para as ações ajuizadas após essa data, há necessidade de 

comprovação de requerimento administrativo prévio – Nesse caso, 

contudo, considerando que esta ação foi ajuizada no dia 10 de dezembro 

de 2015, de rigor, a extinção do processo por falta de interesse de agir, 

uma vez que a autora não comprovou a existência de requerimento 

administrativo prévio, fato esse sequer mencionado na inicial – Recurso 

desprovido. (TJSP, APL 10070009520158260038, Relator: Carlos Von 

Adamek, 34ª Câmara de Direito Privado, jul e publ. 18.04.2017)”. Ainda, 

sobre o tema este e. TJMT também tem decidido: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE 

AÇÃO JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - AUSÊNCIA 

DE INTERESSE DE AGIR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. O 

requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574 / 

SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 

08/08/2011). Assim, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via 

administrativa, não há interesse de agir porque não há lide a justificar a 

intervenção do Poder Judiciário. (Ap 151547/2014, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 01/04/2015, Publicado no DJE 10/04/2015)” “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR E LEGITIMIDADE ATIVA - 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REQUISITO 

ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE 

PRETENSÃO RESISTIDA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O requerimento administrativo prévio 

constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial (STJ – 3ª 

Turma – AgRg no REsp 936.574 / SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011). Assim, inexistindo 
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pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse 

de agir porque não há lide a justificar a intervenção do Poder Judiciário.” 

(TJMT – Ap 112386/2014, Desa. MarilsenAndrade Addario, Segunda 

Câmara Cível, j. em 04/02/2015, DJE 10/02/2015). “APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - ART. 267, I, C/C ART. 282, II, C/C ART. 284, PARÁGRAFO 

ÚNICO, C/C ART. 295, I, DO CPC - DETERMINAÇÃO PARA O AUTOR 

EMENDAR A INICIAL - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE 

AÇÃO JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - AUSÊNCIA 

DE INTERESSE DE AGIR - RECURSO DESPROVIDO. O requerimento 

administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da 

demanda judicial (STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 02/8/2011, DJe 08/8/2011). 

Assim, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via 

administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a 

intervenção do Poder Judiciário.” (TJMT - Ap 64729/2014, Des. Adilson 

Polegato de Freitas, PrimeiraCâmara Cível, j. em 07/10/2014, DJE 

16/10/2014). Desse modo, tendo sido outorgado prazo para emendar a 

inicial, comprovando pedido prévio administrativo de cobrança do seguro 

DPVAT e, diante da inércia da parte autora, que não o fez no prazo 

estabelecido, esta deve suportar o ônus do não cumprimento do ato 

processual. Ex positis, indefiro a petição inicial (CPC, 330, III e IV), e por via 

de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com amparo no artigo 485, 

I e IV c/c 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Condeno o 

requerente ao pagamento das custas processuais, contudo resta 

suspensa sua exigibilidade face o benefício da assistência judiciária 

gratuita, que ora defiro. Deixo de condená-lo ao pagamento de honorários 

advocatícios, uma 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, 11 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001218-98.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDENIR ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAS RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0016983A 

(ADVOGADO(A))

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO(A))

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINAG FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1001218-98.2016.8.11.0003 Ação Declaratória de Inexistência 

de Relação Jurídica e Débito c/c Danos Morais Requerente: Laudenir Alves 

de Oliveira Requerida: Finag Fomento Mercantil Ltda-Me Vistos etc. 

LAUDENIR ALVES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, ingressou com 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS contra FINAG FOMENTO MERCANTIL 

LTDA-ME, também qualificada no processo, visando obter a declaração de 

inexistência de relação jurídica em relação ao débito objeto da lide e 

reparação dos danos descritos na inicial. O autor aduz que após tentar 

realizar compras no comércio local, tomou conhecimento da existência da 

negativação de seus dados junto aos órgãos de proteção ao crédito. 

Alega que nunca contratou os serviços da ré. Ainda assim, tal fato não 

impediu a restrição do seu nome no rol dos inadimplentes, por suposta 

dívida referente ao contrato nº 7360, no valor de R$ 2.070,86 (dois mil e 

setenta reais e oitenta e seis centavos). Argui que em momento algum o 

Requerente foi notificado ou cientificado, nem mesmo por meio de telefone, 

acerca de quaisquer pendências para com a empresa Requerida, de 

forma que não teve sequer direito ao contraditório e ampla defesa. 

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 (Num. 1659966). A requerida apresentou defesa sob o 

Id. 3294450. Alega que o requerente foi avalista em contrato de compra e 

venda de motocicleta, o qual originou a negativação objeto da lide. 

Sustenta que a negativação se deu no exercício regular do direito, 

mediante notificação prévia. Aduz, em longo arrazoado, que o autor litiga 

de má-fé, pois assinou o contrato ora debatido e tinha ciência das 

possíveis consequências em caso de inadimplemento. Afirma que o 

requerente não comprovou os danos alegados na inicial, de modo que não 

há que se falar em ato ilícito e ressarcimento a título de danos morais. 

Pugna pela improcedência do pedido inicial. Juntou documentos. Tréplica 

sob o Id. 4446686. Intimados a se manifestarem sobre as provas que 

ainda pretendiam produzir, o autor pugnou pelo julgamento antecipado da 

lide (Id. 9686375) e a parte ré postulou pela produção de prova oral, 

consistente no depoimento pessoal do autor e oitiva de testemunhas (Id. 

9589790). 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, relativo ao contrato negativado. 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 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 requerida inscreveu o nome do demandante em 

cadastros de inadimplentes, em razão de débitos oriundos de contrato 
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firmado por terceiro. 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, bem como da sua 

regularidade quando da negativação. Havendo desavença na relação 

comercial que deu origem à emissão da cártula negativada, aliado ao fato 

de que não houve a comprovação de que o devedor foi notificado a 

respeito da cessão do crédito, a responsabilidade pelos prejuízos 

experimentados pela faturizadora recai sobre a faturizada, e não mais 

sobre o emitente. E nem se argumente que seria do requerente o ônus da 

prova da inexistência de relação jurídica entre ele 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: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULOS DE CRÉDITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA “AD CAUSAM” – REJEITADA – PRELIMINAR DE AFRONTA AO 

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - PROTESTO INDEVIDO – 

DUPLICATA MERCANTIL – TÍTULO CAUSAL – APLICABILIDADE DA LEI N. 

5.474/68 (ARTIGO 8º) – ACEITE OBRIGATÓRIO - AUSÊNCIA DE ACEITE – 

NÃO COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDORA RESPEITO DA 

CESSÃO DO CRÉDITO – RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA – 

IRREGULARIDADE DO PROTESTO CONFIRMADA – AUSÊNCIA DE PROVA 

DE INADIMPLEMENTO OBRIGACIONAL – DANO MORAL “IN RE IPSA” – 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 915 E 916 

DO CÓDIGO CIVIL – BOA-FÉ NÃO VISUALIZADA – MANUTENÇÃO DA 

SENTENÇA – APELO DESPROVIDO. Não há falar em ilegitimidade passiva 

“ad causam” da Recorrente, tendo em vista que quando a ação foi 

ajuizada a Refama não mais era credora dos títulos em questão, dado que 

a endossatária CSW Importação e Exportação de Grãos Ltda havia 

realizado a recompra dos títulos, uma vez que ela, recorrente, é 

favorecida perante os títulos em questão, o que, por si só, 

independentemente da alegação de recompra dos títulos, é suficiente para 

que ela figure no polo passivo da demanda, até mesmo porque tanto o 

endossante quanto o endossatário de títulos têm responsabilidade por 

eventuais danos causados ao emitente de título de crédito. A duplicata é 

título de crédito causal cujo aceite é obrigatório, havendo a possibilidade 

de negativa, nos termos do artigo 8º, da Lei n. 5.474/68. Em não havendo 

a comprovação de aceite, nem de qualquer dos requisitos mencionados, 

nem de prova da realização do negócio, mostra-se irregular o protesto 

efetivado. Diante da ausência de débito e do protesto indevido, é 

inquestionável o dever de indenizar, em razão do dano ser presumido (“in 

re ipsa”). (TJMT - N.U 0016900-69.2011.8.11.0041, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/12/2018, Publicado no DJE 14/12/2018) RECURSO DE AGRAVO 

INTERNO –– PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA – 

BANCO-ENDOSSATÁRIO E EMPRESA CREDORA – RESPONSABILIDADE 

CONFIGURADA – NEXO CAUSAL EXISTENTE – DEVER DE INDENIZAR – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO - ADEQUADO - DECISÃO MONOCRÁTICA 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Possui legitimidade para figurar no 

polo passivo da ação o banco que recebeu os títulos mediante operação 

de desconto, com o apontamento indevido do título no Cartório de Registro 

de Protesto, pois agiu com excesso de mandato ou por culpa própria. O 

banco endossatário, seja por endosso- mandato, seja por 

endosso-translativo, que envia a protesto duplicata sem lastro e sem 

aceite, responde solidariamente com a sacadora pela respectiva lesão, 

caso venha ocorrer, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva . O 

valor arbitrado deve ser mantido a título de indenização por dano moral, 

tendo em vista a observância dos critérios da proporcionalidade e 

razoabilidade pelo Juízo singular, eis que fora arbitrado em atenção à 

extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, às condições 

econômicas das partes e à repercussão do fato. (TJMT - N.U 

0068116-51.2018.8.11.0000, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 26/09/2018, Publicado no DJE 04/10/2018) "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."[6] Convém mencionar, 

ainda, que o autor apresentou documento comprovando a devida quitação 

do contrato objeto da lide muito antes do apontamento de negativação 

realizado pela parte requerida. Assim, sabe-se que 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 

que restou comprovado no presente caso. Sobre o assunto já decidiu o e. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – 

PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO – AFASTADA – INCLUSÃO DO NOME 

DA EMPRESA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÍVIDA 

QUITADA – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE 

PESSOA JURÍDICA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – 

OFENSA À HONRA OBJETIVA DEMONSTRADA – DANO MORAL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em 

perda do objeto da ação, ainda que não subsiste negativação promovida 

pela empresa apelada na data da propositura da ação, uma vez que não 

há como se afastar o interesse de agir quanto aos pedidos declaratório de 

irregularidade do débito anotado e de indenização por danos morais. Há de 

ser declarado inexistente a dívida quando devidamente comprovada sua 

quitação. (TJMT - N.U 1010309-50.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara 

de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 27/11/2019). 

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – 

INSCRIÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – 

PARCELA JÁ QUITADA - DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” 

INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR INADEQUADO – MAJORAÇÃO – 

NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO 

E RECURSO ADESIVO PROVIDO.1 . Para a caracterização do abalo moral 

passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de 

efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de 

seu nome no cadastro de inadimplentes. 2. Para a fixação do quantum, 

deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como 

os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da 

indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, 

desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o 

devedor a bancarrota. (TJMT - N.U 0003244- 73.2013.8.11.0009, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES 

ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, 

Publicado no DJE 17/06/2019). APELAÇÕES - AÇÃO ORDINÁRIA – 

CESSÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CEDENTE 

E CESSIONÁRIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - 
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INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO – ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO 

ADEQUADO - SÚMULA 385 DO STJ – INOVAÇÃO RECURSAL – 

RECURSOS DESPROVIDOS. A instituição financeira que realiza a cessão 

de crédito inexistente, assim como a cessionária que inscreve o nome de 

outrem em cadastros restritivos de crédito, é parte legítima para figurar no 

polo passivo da ação que impugna esse ato. 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. A 

alegação da apelante quanto à incidência da Súmula 385 ao caso 

caracteriza inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, 

porquanto não suscitada em momento anterior da lide. 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. (N.U 

0000974-32.2012.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019). 

Analisando o conjunto probatório que instrui o presente feito, fica claro 

que a cobrança feita pela demandada, que motivou a negativação do nome 

do autor, é indevida, por se referir a produto/serviço já quitado. 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." 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 

simplesmente da inscrição injusta do nome da autora 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$ 8.000,00 (oito mil reais). A quantia ora arbitrada 

atende, satisfatoriamente aos interesses das partes, compensando o 

sofrimento e constrangimento do 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 (Id. 1512626), relativo ao contrato nº 7360, no valor de R$ 

2.070,86 (dois mil e setenta reais e oitenta e seis 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$ 8.000,00 (oito 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, 11 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.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012792-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUTO SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL MARCOSFARIAS PINTO OAB - MT10254/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCOLASTICO RODRIGUES NOVAES (ESPÓLIO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROCEDA COM O 

PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DAS CUSTAS INICIAIS, CONFORME 

EMAIL DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO DO TJMT, 

ID. 29071183, INFORMANDO QUE PROCEDEU AO CADASTRO DO 

PARCELAMENTO.

Despacho Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1002367-27.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EXPRESSO RUBI LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT3504-A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:
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VALDIR APARECIDO DE JESUS (REU)

ANDREIA PINHEIRO (REU)

ROBIE BITENCOURT IANHES (REU)

POSTO CENTRAL LTDA - EPP (REU)

BANCO MONEO S.A. (REU)

CREDORES (REU)

E. A. F. PINHEIRO & CIA. LTDA - EPP (REU)

DRUGOVICH AUTO PECAS LTDA (REU)

PRIMAVERA DIESEL LTDA (REU)

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REU)

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REU)

IGOR GIRALDI FARIA (REU)

ROTA OESTE VEICULOS LTDA (REU)

ADELINA PEREIRA BRANCO (REU)

RIO CLARO DIESEL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

TIAGO XAVIER DE PAULA OAB - MT0015473A (ADVOGADO(A))

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - MT13242-O (ADVOGADO(A))

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT14099-O (ADVOGADO(A))

JANAINA DE FRANÇA BORGES OAB - MT18745/B-B (ADVOGADO(A))

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

ROBERTO MONLLEO MARTINS DA SILVA OAB - RS62109 

(ADVOGADO(A))

CESAR ZENKER RILLO OAB - RS53930 (ADVOGADO(A))

ULLI BAPTISTELLA BARBIERI OAB - MT19885/O (ADVOGADO(A))

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

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

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

KLEBER MORAIS SERAFIM OAB - PR32781 (ADVOGADO(A))

EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA OAB - MT0013733A (ADVOGADO(A))

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

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

(ADVOGADO(A))

MICHELLE MARRIET SILVA DE OLIVEIRA BUENO OAB - MT9619/O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO(A))

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO)

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS 

DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ERLON SALES OAB - MT16094-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002367-27.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): EXPRESSO RUBI LTDA REU: CREDORES, ADELINA PEREIRA 

BRANCO, RIO CLARO DIESEL LTDA, IGOR GIRALDI FARIA, ROTA OESTE 

VEICULOS LTDA, ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CAIXA 

ECONÓMICA FEDERAL, PRIMAVERA DIESEL LTDA, DRUGOVICH AUTO 

PECAS LTDA, POSTO CENTRAL LTDA - EPP, BANCO MONEO S.A., 

VALDIR APARECIDO DE JESUS, ROBIE BITENCOURT IANHES, ANDREIA 

PINHEIRO Vistos e examinados. Considerando todas as razões que já 

foram invocadas por este Juízo, sustentadas em arrimo legal, doutrinário e 

jurisprudencial concernente, mantenho, por ora, a decisão proferida em Id. 

28565551. De outra banda, DETERMINO a intimação da recuperanda para 

que, no prazo de 05 dias, manifeste-se sobre as alegações tecidas pelo 

credor signatário da petição de Id. 28934808, onde formulado 

requerimento de convolação da recuperação judicial em falência. Após 

aportar ao feito a manifestação da recuperanda, intime-se o Administrador 

Judicial para que, em igual prazo, também apresente suas considerações. 

Na sequência, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que possa 

emitir o seu parecer, no prazo legal. Posteriormente, tornem os autos à 

conclusão. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004548-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL TOBIAS DAMIAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO TOBIAS DAMIAN OAB - MT0010257A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS REQUERENTE: DANIEL TOBIAS DAMIAN REQUERIDO: IUNI 

EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. 

DECISÃO Vistos e examinados. Defiro ao autor os benefícios da Justiça 

Gratuita. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) 

e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à propositura 

da ação (art. 320 do CPC) O autor requer que seja, liminarmente, expedido 

o competente mandado, determinando que a Requerida efetive a entrega 

do diploma e as matérias sejam devidamente lançadas no sistema. Na 

hipótese, é possível verificar, com a clareza necessária, a confluência 

desses pressupostos. Com efeito, a plausibilidade do direito invocado está 

configurada com a juntada de documentos que fortalecem as alegações 

que escoram o vertente pleito. De igual modo, há evidente perigo de 

prejuízo irreparável, pois caso o autor continue privado da posse do 

diploma a que faz jus, certamente poderá perder oportunidade de trabalho 

que exijam a comprovação da graduação, bem com a retira da carteira de 

OAB. Logo, impõe-se o deferimento da antecipação de tutela pleiteada. 

Para ilustrar: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER - TUTELA ANTECIPADA - CONCESSÃO - ENTREGA DIPLOMAS DE 

BACHARELADO AOS AUTORES DA AÇÃO - CONCLUSÃO DO CURSO DE 

ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS - LAPSO DE DOIS ANOS DA 

CONCLUSÃO - PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS NA EMISSÃO DO 

DOCUMENTO - CONVÊNIO COM UNIVERSIDADES - DEMORA 

INJUSTIFICADA NA ENTREGA DO DOCUMENTO - DECISÃO MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Ainda que a lei de regência da matéria não 

estabeleça um prazo para o cumprimento da obrigação de entregar 

diploma, a instituição de ensino superior, ao colocar seus cursos 

acadêmicos à disposição dos interessados atrai para si a 

responsabilidade de emitir o diploma válido aos formandos, em tempo 

razoável, a fim de que possam exercer a profissão almejada, caso em que 

são de menor importância as questões administrativas havidas entre as 

entidades de ensino. Se o aluno cumpre suas obrigações decorrentes do 

contrato de prestação de serviços educacionais e é aprovado nas 

disciplinas cursadas, a expedição de diploma de conclusão de curso 

configura-se obrigação não postergável da instituição de ensino”. (AI, 

97617/2012, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 09/01/2013, Data da publicação no DJE 22/01/2013). 

"OBRIGAÇÃO DE FAZER - EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE 

CURSO. A expedição de diploma de conclusão de curso, ante a prova da 

matrícula, pagamento das mensalidades e aprovação nas disciplinas 

cursadas, configura-se obrigação não postergável da instituição de 

ensino”. (TJ/MG - Apelação Cível Nº 1.0024.07.669711-9/002 - Relator 

Des. Domingos Coelho - 12ª Câmara Cível-15 de abril de 2009). Posto isso, 

estando presentes os requisitos necessários, CONCEDO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PLEITEADA, para que parte requerida entregue 

o diploma, e as matérias sejam devidamente lançadas no sistema, no 

prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais). 

Designo Audiência de Conciliação/Mediaçãopara o dia18/12/2017, às 

15hrs. A audiência será realizada na Sala de Audiência da 4ª Vara Cível, 

no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o 

§3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores 

judiciais desta comarca, independente do pagamento de honorários; 

consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que devem ser 

resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em 

dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal maior para o 
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cumprimento das determinações judiciais, principalmente quando 

necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. As partes devem estar acompanhadas de seus advogados. 

Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte 

autora. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação (de 

quinze dias úteis) será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para 

contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias 

úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001847-33.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RAMOS DOMBROSKI OAB - RJ173725-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMW AGROPECUARIA LTDA (REU)

EVA TEREZINHA SCARPARI DOS SANTOS (REU)

ANTONIO MIGUEL WEBER DOS SANTOS (REU)

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (REU)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015636-36.2019.8.11.0003

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:

GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1015636-36.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE 

RONDONOPOLIS REU: GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 

Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. II – Da inicial Estão presentes os requisitos da 

petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Nos 

termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

22 de abril de 2020, às 08:00 horas. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem 

como proceda-se a intimação da parte autora. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001731-27.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA NUNES MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA OLIVEIRA TONIETTI OAB - MT26154/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KINAN BAKKOUR (REU)

B2W COMPANHIA DIGITAL (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001731-27.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): ELAINE CRISTINA NUNES MARTINS REU: B2W COMPANHIA 

DIGITAL, KINAN BAKKOUR Vistos e examinados. Estão presentes os 

requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com 

os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). 

Nos termos do artigo 334 do CPC, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

PARA O DIA 06 DE ABRIL DE 2020, ÀS 10 HORAS. Assento que a 

audiência será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º 

andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º 

do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores 

judiciais desta comarca, independente do pagamento de honorários. 

Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que devem ser 

resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em 

dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal maior para o 

cumprimento das determinações judiciais, principalmente quando 

necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte ré, bem como proceda-se à 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012244-88.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LACY DE JESUS CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO PRAIA MAR LTDA (REQUERIDO)

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO NEVES ORMONDE FERNANDES DE AVELAR OAB - MT17630-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDER MARINGOLO (TERCEIRO INTERESSADO)

VERALUCIA MENDES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

ALDECIR SARAIVA DEOLINDO (TERCEIRO INTERESSADO)

SERGIO GONCALVES (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012244-88.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LACY DE JESUS CARVALHO REQUERIDO: CERVEJARIA 

PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA, INDUSTRIA, COMERCIO E 

DISTRIBUICAO PRAIA MAR LTDA Vistos e examinados. I - Colhidos os 

depoimentos, devolva-se a missiva para o juízo deprecante, com as 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067612/2/2020 Página 66 de 375



nossas homenagens de praxe. II- Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008137-98.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON BASTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTANON LEOBET OAB - MT26071/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELIA NEVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008137-98.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: AMILTON BASTOS DA SILVA REQUERIDO: JOSELIA NEVES 

DA SILVA Vistos e examinados. Considerando que a testemunha 

Herculano Muniz de Melo arrolada pela ré sofreu um AVE isquêmica, 

conforme atestado médico apresentado no presente ato, hei por bem, 

redesignar a presente audiência para o dia 05/05/2020 às 14:00, 

concomitantemente, comunique-se o juízo deprecante acerca dos fatos 

ocorridos. II – Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001182-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARCIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MESQUITA DA SILVA OAB - MT15209/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL PAULINO DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLEI SILVERIO PEREIRA OAB - MT0011230S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001182-22.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): TANIA MARCIA DE OLIVEIRA REU: JOEL PAULINO DOS 

SANTOS Vistos e examinados. Encerrada a instrução, determino com 

fulcro no art. 364, § 2º, CPC, a intimação das partes, para que no prazo de 

15 dias, apresentem alegações finais escritas. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007129-86.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMILENE LUDVIG CENTENARO (REQUERENTE)

GABRIEL LUDVIG CENTENARO (REQUERENTE)

LUCAS LUDVIG CENTENARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVALDO GARCIA DA CRUZ OAB - MS4502 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - MT22233-A (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO WAHLBRINK OAB - MT8830-O (ADVOGADO(A))

TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH OAB - PR35463 

(ADVOGADO(A))

EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS OAB - MT3889-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007129-86.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUCAS LUDVIG CENTENARO, GABRIEL LUDVIG 

CENTENARO, EMILENE LUDVIG CENTENARO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, TOKIO MARINE 

SEGURADORA S.A. Vistos e examinados. I - Colhidos os depoimentos, 

devolva-se a missiva para o juízo deprecante. II- Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 790900 Nr: 10594-62.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GOBBO FILHO, MARIA TEREZA 

PEREIRA GOBBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RENATO LEVI JUNIOR - 

OAB:307306

 Vistos examinados.

Diante da noticia do não cumprimento do acordo, determino o 

prosseguimento do processo, com a penhora do imóvel indicado às fls. 59

Após, tornem conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 409898 Nr: 5832-47.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ISABEL DA SILVA CONSTANTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL GOMES DA ROCHA - 

OAB:12478/OAB-MT, SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILZA CONCEIÇÃO DA SILVA 

- OAB:6517/MS, GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA - OAB:MT/8611, 

LUIZ ANTONIO MIRANDA MELLO - OAB:4363-A

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 701602 Nr: 9580-82.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE JUSTINO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS A KLAIN DE FARIAS M.E., NOBRE 

SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALLO GUSTAVO DE 

ALMEIDA LEITE - OAB:7413/MT, LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA 

ALBUQUERQUE - OAB:72973/SP, SANDRA REGINA BOMBONATO 

RODRIGUES - OAB:MT/5141

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

INFORMAR SE HOUVE O PAGAMENTO INTEGRAL DO ACORDO PELO 

DEVEDOR/EXECUTADO, SENDO SEU SILÊNCIO INTERPRETADO DE FORMA 

POSITIVA AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, COM A EXTINÇÃO DA 

PRESENTE DEMANDA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 706701 Nr: 1432-48.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->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): SANDRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados. Cuida-se de PROCESSO DE EXECUÇÃO em fase de 

busca de bens penhoráveis. Intimado para dar prosseguimento ao feito, o 

exequente limitou-se a reiterar o pedido de busca de bens do devedor por 

meio de pesquisas através de sistema disponível a este juízo. (...)l 
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INDEFIRO o pedido formulado. No mais, colhe-se dos autos que a 

execução já permaneceu suspensa, nos termos do art. 921, inciso III e §1º 

do CPC.Destarte, proceda-se à intimação da parte exequente para 

promover o andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de 

extinção (art. 1º do Provimento 84/2014 – CGJ/MT). Ressalto que, nos 

termos do §2º do aludido dispositivo do provimento citado, para afastar a 

extinção do processo o credor deverá indicar PROVIDÊNCIA EFETIVA E 

APTA AO PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO, não se 

revelando suficiente mero pedido de vista dos autos, novo requerimento 

de suspensão, ou simples reiteração do pedido de consulta aos sistemas 

já efetuada por este Juízo.Na inércia do exequente, ou na hipótese de 

requerimento genéricos, tornem os autos conclusos para a sentença de 

extinção prevista no Provimento 84/2014-CGJ/MT. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 889973 Nr: 1699-10.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEAGRO AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA MONIQUE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:277183/SP, MARIANA DE PAULA BONADIO WOOLF OLIVEIRA - 

OAB:379.462/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISTELA MASSIGNAN 

MARTINS - OAB:OAB/MT 9.248

 Dessa forma, REJEITO os presentes embargos e, consequentemente, 

JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

485, IV, e art. 918 ambos do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

embargante ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, 

nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.Consigno que se o 

condenado das custas e dos honorários advocatícios for beneficiário da 

justiça gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa por até 05 

(cinco) anos após o trânsito em julgado, salvo se o credor demonstrar que 

deixou de existir a situação de hipossuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, conforme art. 98, § 2º e 3º, do 

CPC.Traslade-se cópia desta sentença para o feito principal.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 423805 Nr: 6004-52.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADIO E TELEVISÃO MASSA LTDA - EPP - TV CIDADE 

RECORD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFTECH EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, 

SABRINA DOMINGOS DE ARAÚJO, FÁBIO CURVELLO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados. Cuida-se de PROCESSO DE EXECUÇÃO em fase de 

busca de bens penhoráveis. Intimado para dar prosseguimento ao feito, o 

exequente limitou-se a reiterar o pedido de busca de bens do devedor por 

meio de pesquisas através de sistema disponível a este juízo. (...) l 

INDEFIRO o pedido formulado. No mais, colhe-se dos autos que a 

execução já permaneceu suspensa, nos termos do art. 921, inciso III e §1º 

do CPC.Destarte, proceda-se à intimação da parte exequente para 

promover o andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de 

extinção (art. 1º do Provimento 84/2014 – CGJ/MT). Ressalto que, nos 

termos do §2º do aludido dispositivo do provimento citado, para afastar a 

extinção do processo o credor deverá indicar PROVIDÊNCIA EFETIVA E 

APTA AO PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO, não se 

revelando suficiente mero pedido de vista dos autos, novo requerimento 

de suspensão, ou simples reiteração do pedido de consulta aos sistemas 

já efetuada por este Juízo.Na inércia do exequente, ou na hipótese de 

requerimento genéricos, tornem os autos conclusos para a sentença de 

extinção prevista no Provimento 84/2014-CGJ/MT. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 451244 Nr: 6424-86.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MOACIR ORLATO, MARINELLY DE 

ARAUJO VIEGAS ORLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal, retirar a Carta 

Precatória de fls. 98.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 733215 Nr: 13263-59.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR GUEDES DE MEDEIROS, GILDA MARIA 

B. DE MEDEIROS, CRISTIANO BERNARDES DE MEDEIROS, 

AGROPECUÁRIA TORRÃO DE OURO LTDA, VILSON DE SOUZA OLIVEIRA, 

GRATEC FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESUS BORGES - OAB:10.061 

GO

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal, retirar termo de 

penhora e providenciar sua averbação junto ao cartório do RGI na cidade 

de Paranatinga- MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 347475 Nr: 2892-17.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR AUGUSTO BURTTET, ENEIDE LUCI 

BURTTET, LIZAINE BASTOS MEDEIROS BURTTET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:MT/3610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS, GERALDO A DE VITTO JR - OAB:OAB/MT4838, 

GERALDO A. DE VITTO JR. - OAB:4838-A/MT, SAJUNIOR LIMA 

MARANHAO - OAB:6356, SAJÚNIOR LIMA MARANHÃO - 

OAB:MT/6.356

 Vistos e examinados.

Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca do pedido de fls. 

630/633, no prazo de 15 (quinze) dias.

Outrossim, tendo em vista que foram bloqueados valores em contas dos 

outros executados, CERTIFIQUE-SE a Secretaria quanto à sua intimação e 

eventual impugnação no prazo legal.

Após, voltem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, observando-se as 

deliberações dos autos apensos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 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

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca das informações 

da Receita Federal que foram arquivadas em pasta própria nesta 
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secretaria. Registro que aludidas informações somente poderão ser 

consultada por Advogado com procuração nos autos ou pessoa por ele 

autoriza, não podendo copiar, ou fotocopiar as informações, apenas ter 

vista no balcão da secretaria fazendo as anotações que lhe aprouver.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 419327 Nr: 1656-88.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELHAÇO INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA - 

ME, CARLOS WILIBALDO FRANTZ, FRANCISCA LIMA FRANTZ, FRANCIELI 

LIMA FRANTZ GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:OAB/MT16.691A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO PAIÃO - 

OAB:18145-MT, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para, no prazo legal, manifestar 

sobre a exceçao de pré-executividade de folhas retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 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: VITOR LAIOLA GONCALVES, LUCIVANIA BEZERRA 

LOIOLA, 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

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca das informações 

da Receita Federal que foram arquivadas em pasta própria nesta 

secretaria. Registro que aludidas informações somente poderão ser 

consultada por Advogado com procuração nos autos ou pessoa por ele 

autoriza, não podendo copiar, ou fotocopiar as informações, apenas ter 

vista no balcão da secretaria fazendo as anotações que lhe aprouver.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 436478 Nr: 5146-84.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDLOJA COOPERATIVA DE ECON E CRED MUTUO 

DOS LOJISTAS DO VEST. E CONF. DE ROO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E R BENEVENUTO ME, C S IND E COM DE 

PLASTICO LTDA, ESLER ROBERTO BENEVENUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCINO FERREIRA - 

OAB:12485/MT, MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - OAB:12.776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca das informações 

da Receita Federal que foram arquivadas em pasta própria nesta 

secretaria. Registro que aludidas informações somente poderão ser 

consultada por Advogado com procuração nos autos ou pessoa por ele 

autoriza, não podendo copiar, ou fotocopiar as informações, apenas ter 

vista no balcão da secretaria fazendo as anotações que lhe aprouver.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 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

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca das informações 

da Receita Federal que foram arquivadas em pasta própria nesta 

secretaria. Registro que aludidas informações somente poderão ser 

consultada por Advogado com procuração nos autos ou pessoa por ele 

autoriza, não podendo copiar, ou fotocopiar as informações, apenas ter 

vista no balcão da secretaria fazendo as anotações que lhe aprouver.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 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

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca das informações 

da Receita Federal que foram arquivadas em pasta própria nesta 

secretaria. Registro que aludidas informações somente poderão ser 

consultada por Advogado com procuração nos autos ou pessoa por ele 

autoriza, não podendo copiar, ou fotocopiar as informações, apenas ter 

vista no balcão da secretaria fazendo as anotações que lhe aprouver.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 440278 Nr: 8945-38.2010.811.0003

 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: MARATHI TOUR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT8872, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT 3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, considerando o pedido de desistência 

da ação pelo autor, bem como do disposto no §4º, do art.485 do Código de 

Processo Civil IMPULSIONO os autos para intimar a parte requerida, a fim 

de, no prazo legal, manifestar acerca do interesse na extinção da ação, 

sendo seu silêncio interpretado de forma positiva à extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 345055 Nr: 559-92.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATAL JOSE LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, VANESSA CASTILHA MAÑEZ - OAB:331.167 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR DE AVILA - 

OAB:DEFENSOR

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar sobre a proposta de acordo oferecida pelo executado em 

folhas 255/256.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 729458 Nr: 10137-98.2013.811.0003

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR DO COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA E LAVA JATO 

CARRETÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE PESTANA 

- OAB:13758/MT, WANDERSON CLAYTON PESTANA - 

OAB:16.728-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, no prazo legal, apresentar 

impugnação à contestação de folhas retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 738364 Nr: 932-11.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIEIRA DA FONSECA RODRIGUES & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON WAGNER RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:226132, JOSE MARTINS - OAB:84314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, DAR 

REGULAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, POSTULANDO O QUE ENTENDER 

DE DIREITO, SOB PENA ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 711867 Nr: 6899-08.2012.811.0003

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOI BOM LEILOES LTDA, JOSÉ LUIZ SOARES 

DE MENDONÇA, MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONÇA, HELOISA 

MARIA FERRARI AGUIAR, OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:MT 6358-O, MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE 

MENDONCA - OAB:8380/MT, VITOR MARTINELLI DE MENDONÇA - 

OAB:13082

 Nos termos da legislação vigente, considerando o pedido de desistência 

da ação pelo autor, bem como do disposto no §4º, do art.485 do Código de 

Processo Civil IMPULSIONO os autos para intimar a parte requerida, a fim 

de, no prazo legal, manifestar acerca do interesse na extinção da ação, 

sendo seu silêncio interpretado de forma positiva à extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 715411 Nr: 10685-60.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIELO S/A, POSTO ALDO LINHO LTDA, BANCO 

SANTANDER LIGHT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON FUGIHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMIS MELO FRANCO - 

OAB:7816/MT, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:MT/13.245-A, ELLEN CRISTINA GONÇALVES PIRES - 

OAB:131.600/SP, VENTURA ALONSO PIRES - OAB:132321/SP, WILSON 

ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - OAB:OAB/MT8032B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON FUGIHARA - 

OAB:OAB/MT 17860

 Nos termos da legislação vigente bem como do disposto no §6º, do 

art.485 do Código de Processo Civil IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte requerida, a fim de, no prazo legal, manifestar acerca do interesse 

na extinção da ação por abandono da causa pelo autor, sendo seu 

silêncio interpretado de forma positiva à extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 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: BELMIRO DE ALMEIDA LUCIANO E CIA LTDA, LEANDRO 

DE ALMEIDA LUCIANO

 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

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca das informações 

da Receita Federal que foram arquivadas em pasta própria nesta 

secretaria. Registro que aludidas informações somente poderão ser 

consultada por Advogado com procuração nos autos ou pessoa por ele 

autoriza, não podendo copiar, ou fotocopiar as informações, apenas ter 

vista no balcão da secretaria fazendo as anotações que lhe aprouver.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 723701 Nr: 4692-02.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO RICARDO RODRIGUES, SERIARTE 

COMERCIO DE BRINDES E SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do exequente para que informe se possui interesse no 

prosseguimento do recurso do recurso de apelação de fls. 44/51, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 724685 Nr: 5661-17.2013.811.0003

 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: OMNI S/A - CREDITO E FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URBANO REZENDE BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO. Registro que o conteúdo da certidão poderá ser visualizado 

através do site www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais. Caso 

seja informado novo endereço para o cumprimento da ordem por oficial de 

justiça, deverá a parte, desde já, efetuar o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, através do seguinte caminho: site do Tribunal de 

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 das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 929895 Nr: 4771-68.2019.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->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: LAURA BURTTET PAIVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO REZENDE FERNANDES 

- OAB:MT/3610

 Vistos e examinados.

Não obstante seja possível a concessão de efeito suspensivo nos 

embargos de terceiro, a teor do que dispõe o art. 678 do CPC/2015, ressai 

dos autos que o pleito formulado pela embargante possui nítido caráter 

satisfativo, dependendo, ademais, da análise aprofundada das provas.

Com efeito, a liberação dos valores bloqueados, nesse juízo de cognição 
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sumária, revela incontestável perigo de irreversibilidade da medida, 

sobretudo em razão dos argumentos nos quais está pautada a pretensão, 

a qual, frise-se, reclama a formação do contraditório e exige dilação 

probatória para inequívoca compressão.

Logo, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência/efeito suspensivo.

 Por outro lado, DETERMINO que permaneça bloqueado o montante 

localizado via Sistema Bacenjud nos autos apensos, ficando vedada a sua 

liberação para qualquer das partes.

CITE-SE a parte embargada para, querendo, contestar os embargos no 

prazo legal (art. 679 do CPC/2015).

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 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

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca das informações 

da Receita Federal que foram arquivadas em pasta própria nesta 

secretaria. Registro que aludidas informações somente poderão ser 

consultada por Advogado com procuração nos autos ou pessoa por ele 

autoriza, não podendo copiar, ou fotocopiar as informações, apenas ter 

vista no balcão da secretaria fazendo as anotações que lhe aprouver.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 912709 Nr: 8830-36.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->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: MORETO & SEGATI LTDA ME, MARISA ANA SEGATI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICOOB CREDLOJA- COOPERATIVA DE EC. E 

CRED. MUTUO DOS LOJ. E VESTUARIOS E CONF.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCINO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT12485, MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - 

OAB:12.776

 INTIMAÇÃO DAS PARTES para, no prazo comum de 05 (cinco) dias 

apontar, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 916233 Nr: 468-11.2019.811.0003

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO BRAGA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINICIUS MAZZER CUNHA, 

CHRISTIANE MARIA DE MATTOS, MARQUINHOS AUTOMOVÉIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO APARECIDO DE VITTO 

JUNIOR - OAB:4.838-A, THÂMIS VIZZOTTO BAÍA - OAB:9712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ADRIANO BOCALAN 

- OAB:MT/9.566

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

devolução de correspondência de folhas retro, sem o cumprimento de sua 

finalidade, bem como, manifestar-se em relação as cartas de citação que 

foram recebidas por pessoa diversa das partes requeridas, conforme se 

verifica com a juntada do AR de fl.38-v e 39-v

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 822758 Nr: 3880-52.2016.811.0003

 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: ROSENI SIQUEIRA DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

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

SILVA - OAB:8184-A

 INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

petição da requerida de folhas retro, a qual afirma que não há valores 

remenescentes a serem depositrados nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 825869 Nr: 4983-94.2016.811.0003

 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: ALBERTO CARLOS PEREIRA

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

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:OAB/MT26992/A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - 

OAB:26.417-A OABTMT

 INTIMAÇÃO do patrono do requerido para no prazo de 15 (quinze)dias 

requerer o que entender de direito, sob pena de retorno dos autos ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 831431 Nr: 6168-70.2016.811.0003

 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: CASAMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L R COMERCIO DE VIDROS LTDA, LEILIENE 

GONÇALVES MARTINS, RUBIENE GONÇALVES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:OAB/MT 9.808

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Intimação do advogado da parte autora para, no prazo legal impugnar a 

contestação juntada em fls. 102/103.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 835111 Nr: 7094-51.2016.811.0003

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ BORGES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELY IGNEZ PIETSCH, ENIO CARLOS PIETSCH, 

PANTA PANTANAL AUTOMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora, a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da devolução de 

correspondência de folhas retro, sem o cumprimento de sua finalidade, 

informando endereço hábil à citação ou postulando providência apta ao 

regular prosseguimento do feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 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): TEREZA LOURDES GARCIA XAVIER, SAFRA 

COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E CORRETORA LTDA-ME

 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

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca das informações 

da Receita Federal que foram arquivadas em pasta própria nesta 

secretaria. Registro que aludidas informações somente poderão ser 

consultada por Advogado com procuração nos autos ou pessoa por ele 

autoriza, não podendo copiar, ou fotocopiar as informações, apenas ter 

vista no balcão da secretaria fazendo as anotações que lhe aprouver.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 755160 Nr: 10387-97.2014.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA 

DIAS - OAB:MT/9652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação aos embargos à ação moinitória de folhas retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 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:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca das informações 

da Receita Federal que foram arquivadas em pasta própria nesta 

secretaria. Registro que aludidas informações somente poderão ser 

consultada por Advogado com procuração nos autos ou pessoa por ele 

autoriza, não podendo copiar, ou fotocopiar as informações, apenas ter 

vista no balcão da secretaria fazendo as anotações que lhe aprouver.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 763950 Nr: 15315-91.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA 

E AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/9977 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca das informações 

da Receita Federal que foram arquivadas em pasta própria nesta 

secretaria. Registro que aludidas informações somente poderão ser 

consultada por Advogado com procuração nos autos ou pessoa por ele 

autoriza, não podendo copiar, ou fotocopiar as informações, apenas ter 

vista no balcão da secretaria fazendo as anotações que lhe aprouver.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 763950 Nr: 15315-91.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA 

E AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/9977 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e considerando que as cartas 

precatórias retornaram com diligência positiva (Juara-fls.197/2019, 

Juscimeira-fls. 220/223, Cuiabá-fls. 243/245) IMPULSIONO os autos para 

intimar as partes a fim de, NO PRAZO SUCESSIVO DE 15 (QUINZE) DIAS 

apresentar memoriais finais escritos, conforme disposto no artigo 364, §2] 

do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 773782 Nr: 3842-74.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESEILDA LEIDE DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPACTA COMERCIAL LTDA - DENOMINADO 

BIG MASTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO 

- OAB:14310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FÁBIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:OAB/MT 14.864

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal manifestar, 

considerando, a indicação de bens passíveis de penhora juntado em fls. 

262/265. Bem como, sobre a Impugnação ao Cumprimento de Sentença de 

fls. 266/269

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 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:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca das informações 

da Receita Federal que foram arquivadas em pasta própria nesta 

secretaria. Registro que aludidas informações somente poderão ser 

consultada por Advogado com procuração nos autos ou pessoa por ele 

autoriza, não podendo copiar, ou fotocopiar as informações, apenas ter 

vista no balcão da secretaria fazendo as anotações que lhe aprouver.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 793349 Nr: 11613-06.2015.811.0003

 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: MARIA APARECIDA DE MELLO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - OAB:MT 

Nº 7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO R. DE OLIVEIRA 
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CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992 A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 INTIMAÇÃO das partes acerca do retorno dos autso da Instância Superior 

para, no prazo legal, postular o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 808885 Nr: 17617-59.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERÔNIMO E JERÔNIMO JÚNIOR LTDA, ADIRCEU 

CARLOS JERONIMO, LEONARDO RANDAZZO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLASSE A COMERCIO DE VEICULOS 

EIRELI-ME, GILZA AUGUSTA DE ASSIS E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3.504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HADAN FELIPE PORFÍRIO - 

OAB:13.715/MT

 INTIMAÇÃO da parte executada para que pague o valor devido, 

acrescidas de eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir a multa legal e honorários advocatícios sobre o 

débito, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo acima, terá o devedor o prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 525 do mesmo Diploma Processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 790258 Nr: 10333-97.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO DIAS DE OLIVEIRA, GERALDA DIAS 

DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseuimento ao feito, postulando o que entender de direito, SOB PENA 

DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431883 Nr: 547-05.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRDLDS, KELLY RODRIGUES DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS

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

OAB:7250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT8506A

 INTIMAÇÃO da parte executada para que pague o valor devido, 

acrescidas de eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir a multa legal e honorários advocatícios sobre o 

débito, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo acima, terá o devedor o prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 525 do mesmo Diploma Processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 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:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca das informações 

da Receita Federal que foram arquivadas em pasta própria nesta 

secretaria. Registro que aludidas informações somente poderão ser 

consultada por Advogado com procuração nos autos ou pessoa por ele 

autoriza, não podendo copiar, ou fotocopiar as informações, apenas ter 

vista no balcão da secretaria fazendo as anotações que lhe aprouver.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 338303 Nr: 6589-80.2004.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUNDO NUNES MARRAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROOSEVELT PEDRO RODRIGUES PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA CAMPOS DE 

MORAES - OAB:25638/0 MT, FERNANDO MOREIRA DE SOUZA - 

OAB:4248/MT, PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - OAB:12071/MT, 

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - OAB:MT/3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, DAR 

REGULAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, POSTULANDO O QUE ENTENDER 

DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 721475 Nr: 2498-29.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO JOSE DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ RODRIGUES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA BARCELOS FILHA - 

OAB:OAM/MT 16475-A, DEISI VIEIRA FERREIRA - OAB:OAB/MT10071-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora, a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da devolução de 

correspondência de folhas retro, sem o cumprimento de sua finalidade, 

informando endereço hábil à citação ou postulando providência apta ao 

regular prosseguimento do feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 710167 Nr: 5121-03.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACCHINI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PAJEU LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMPIM CASSIMIRO - 

OAB:218164/SP, MARCO ANTONIO CAIS - OAB:97584/SP, MAURI 

CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal manifestar quanto á 

Execeção de Pré-Executividade juntada em fls. 152/154.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 750843 Nr: 8214-03.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE ZAFFANI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANFORTE PROMOTORA E ADMINISTRADORA 

DE CARTOES DE CREDITO LTDA EPP, DIVINO DOMINGOS DE SIQUEIRA, 

ELIZANGELA MACHADO DE OLIVEIRA, VALDENIR GOMES DE OLIVEIRA, 

SIDNEY LEME DE SOUZA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB:OAB/ MT 

14485, ISABELLA FANINI FRANKLIN - OAB:22714, PATRICIA CAMILA 

FRAGA - OAB:19157/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca das informações 

da Receita Federal que foram arquivadas em pasta própria nesta 

secretaria. Registro que aludidas informações somente poderão ser 

consultada por Advogado com procuração nos autos ou pessoa por ele 

autoriza, não podendo copiar, ou fotocopiar as informações, apenas ter 

vista no balcão da secretaria fazendo as anotações que lhe aprouver.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 741116 Nr: 2748-28.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->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): WILSON MATIAS DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora, a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da devolução de 

correspondência de folhas retro, sem o cumprimento de sua finalidade, 

informando endereço hábil à citação ou postulando providência apta ao 

regular prosseguimento do feito, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 862918 Nr: 4203-23.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURILUCIO NOGUEIRA FIGUEIREDO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYANNE DEYSE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:6256/O, SEBATIÃO GERALDO DE LIMA - OAB:OAB/MT6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARAH NOBREGA ABREU - 

OAB:18431/MT

 Intimação das partes para, no prazo legal, dar regular prosseguimento ao 

feito sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 718628 Nr: 14094-44.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO ANTONIO LOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARROCERIAS DORIGON LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - 

OAB:12196, LEANDRO SANTANA DA SILVA - OAB:19.987/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 762091 Nr: 14542-46.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INACIO RODRIGUES DA SILVA, GLEICI DO NASCIMENTO 

FACCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVELYN WURZIUS, WEVERTON WURZIUS, 

ADAM WURZIUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLECI DO NASCIMENTO FACCO 

- OAB:14126/MT, GLEICI DO NASCIMENTO FACCO - OAB:OAB/MT 

14.121

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR LIBANO DE PAULA - 

OAB:16175/MT, ALENCAR LIBANO DE PAULA - OAB:PROCURADOR

 Intimação do patrono da parte autora para, no prazo legal , dar regular 

prosseguimento ao feito postulando o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 787165 Nr: 9060-83.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE MORAES FLEURI, CRISTINA 

RAMOS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Intimação do patrono da parte autora para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito postulando o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 415308 Nr: 10970-92.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANANDA METAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L JERONIMO DA SILVA COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO APARECIDO PARDAL 

- OAB:134648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE DA SILVA SOUZA - 

OAB:9.444

 Intimação do patrono da parte autora para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 752851 Nr: 9224-82.2014.811.0003

 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: ACM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI- ME, 

AISLAN CLAYTON MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERÔNIMO E JERÔNIMO JÚNIOR LTDA, 

ADIRCEU CARLOS JERONIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE CESAR 

LEITÃO - OAB:13.592, JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - 

OAB:17783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHAO - OAB:33.571/PR, LEONARDO 

RANDAZZO NETO - OAB:3504-A

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, JERÔNIMO E Jerônimo, parte que 

requereu a prova (quebra de sigilo telefônico)para, no prazo legal, 

manifestar sobre o ofício juntado em fl. 942 da empresa de telefonia Vivo 

(ofício 359/2019).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 729605 Nr: 10272-13.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO VENTORIN DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SLEIMAN ALY DIB, KATIA FARES 

DIB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO HENRIQUES MAIMONI - 

OAB:OAB/MT272-A, PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR 

- OAB:OAB/MT17225-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245, WILSON LOPES - OAB:7396-B, WILSON LOPES - 

OAB:7396-B/MT

 Vistos e examinados.Antes de mais nada, DETERMINO sejam os autos 

encaminhados novamente à contadoria judicial para elaboração do cálculo 

atualizado do valor devido, devendo ser observados os termos do acordo 

de fl. 71-v, mais precisamente o quantum ajustado, isto é, R$ 159.462,33, 

uma vez que se trata de cumprimento de sentença. Sobre referido valor 

deverá incidir a multa de 20% (cláusula penal), assim como juros de mora 

de 1% ao mês e correção monetária desde a data do vencimento 

(30/05/2016).Outrossim, não tendo sido cumprida voluntariamente a 

obrigação assumida, deverá o débito ser acrescido de multa e honorários 

advocatícios de 10%, conforme consignado à fl. 97.Sem prejuízo do 

disposto, tendo em vista a insurgência da parte ré quanto à avaliação dos 

imóveis penhorados, NOMEIO perito corretor cadastrado neste juízo, 
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Vinícius Santos Ciriaco, independente de compromisso. Intime-se o perito, 

ora nomeado, para que apresente proposta de honorários, no prazo de 05 

(cinco) dias. Com a vinda da proposta, INTIME-SE a parte requerida para 

pagar os honorários no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 465, § 

3º, CPC. Fixo, desde já, o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo 

pericial atinente aos dois imóveis, que deverá observar os requisitos do 

artigo 473 do CPC. Nos termos do §1º do citado dispositivo legal, as partes 

terão o prazo de 15 (quinze) dias para, querendo, se manifestarem na 

forma dos incisos I, II e III, ocasião em que também poderão impugnar o 

cálculo do contador.De outro norte, INDEFIRO, por ora, o pedido de 

cancelamento da penhora realizada sobre o imóvel de matrícula nº. 6.328, 

sendo imprescindível prévia avaliação atualizada do bem registrado sob o 

nº. 105172, haja vista que inicialmente avaliado em R$ 150.000,00 

(equivalente a 50%, fl. 115) e, portanto, insuficiente para satisfazer a 

integralidade do débito executado.Cumpridas todas as determinações, 

voltem os autos conclusos para ulterior deliberação e designação de 

audiência de conciliação a ser presidida por este juízo.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 706861 Nr: 1598-80.2012.811.0003

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON GARCIA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/SP 156.187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 Intimação da parte autora para dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1011884-56.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIDAIANE MATOS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TARCISO OLIVEIRA DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO OAB - MT0014159A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1011884-56.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARIDAIANE MATOS DA SILVA REU: TARCISO OLIVEIRA 

DOS SANTOS Vistos e examinados I – As ações possessórias, intentadas 

dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho, regem-se pelo 

procedimento especial, que autoriza a concessão liminar da medida 

possessória, sem ouvir a parte contrária, desde que provados na petição 

inicial os requisitos autorizadores. Por sua vez, o art. 561 do Código de 

Processo Civil dispõe acerca dos requisitos necessários, quais sejam: a) 

posse do autor; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data 

da turbação ou do esbulho; e d) a continuação da posse, embora turbada, 

na ação de manutenção, e a perda da posse, na ação de reintegração. Em 

sede de audiência de justificação ficou comprovado que a arte autora ao 

retornar do sítio descobriu em julho/2019 o esbulho após pós operatório de 

cesárea, uma vez que encontrou sua residência ocupada pela parte 

requerida, portão arrombado e seus pertences colocados para fora de 

casa, e no quintal da residência encontrava-se “abandonada”. Dessa 

forma, considero que a parte autora logrou êxito em comprovar a posse, 

data do esbulho e menos de ano e dia, assim como a perda da posse, a 

concessão de liminar de reintegração de posse é medida que se impõe. 

Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE. LIMINAR DEFERIDA. REQUESITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO. 

I. Para a concessão da medida antecipada de reintegração de posse, 

necessária a comprovação, de plano, da prova da posse anterior, do 

esbulho e da respectiva data, e perda da posse (art. 561 e 562, CPC). II. 

No presente caso, porquanto presentes os requisitos do referido artigo, 

deve ser mantida a ordem liminar de reintegração de posse. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-GO – AI: 

03055185420188090000, Relator: AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de 

Julgamento: 25/04/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 

25/04/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

LIMINAR DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. Preenchidos os requisitos 

objetivos para deferimento da liminar em reintegração de posse, no caso 

em concreto, haja vista a controvérsia instaurada. Demonstração da 

posse anterior e do esbulho possessório que confere ao proponente o 

direito à liminar de reintegração possessória. NEGARAM PROVIMENTO AO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70076632363, 

Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo 

João Lima Costa, Julgamento em 07/06/2018). (TJ-RS – AI: 70076632363 

RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 07/06/2018, 

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

11/06/2018) Ante ao exposto, DEFIRO o pedido liminar de reintegração de 

posse, expedindo-se o respectivo mandado, consignando prazo de 15 

(quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel. Outrossim, defiro as 

expedições de ofícios requeridos pelo advogado da parte ré. Autorizo, 

desde já, o uso de força policial e arrombamento, se necessário. Saem os 

presentes devidamente intimados. Cumpra-se, expedindo o necessário 

Juiz(a) de Direito

1º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002024-94.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MELKEZEDEQUE ALVES LIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ALVES DOS SANTOS OAB - MT23128-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1002024-94.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MELKEZEDEQUE 

ALVES LIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DAVID ALVES DOS 

SANTOS 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: 04/05/2020 Hora: 14:40 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 10 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: 1002025-79.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LISSANDRA MARIA PASINATO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO OAB - MT19388-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002025-79.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LISSANDRA 

MARIA PASINATO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO 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: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 04/05/2020 Hora: 15:00 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 10 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: 1002035-26.2020.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BATISTA DE ALMEIDA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO OAB - MT0014159A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETHICIA LAYSSA LEAL LIMA LUCENA & CIA LTDA (REU)

LETHICIA LAYSSA LEAL LIMA LUCENA (REU)

 

PROCESSO n. 1002035-26.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RAFAEL 

BATISTA DE ALMEIDA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO POLO PASSIVO: LETHICIA LAYSSA 

LEAL LIMA LUCENA e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

04/05/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 11 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: 1002041-33.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PEREIRA DE SOUZA REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO OAB - MT24024/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002041-33.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:FERNANDA 

PEREIRA DE SOUZA REZENDE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO POLO PASSIVO: BANCO PAN 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 04/05/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 11 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: 1002042-18.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA MARTINS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT7666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL DA VAN TRANSPORTES DE CARGAS E PASSAGEIROS EIRELI - 

ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002042-18.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SANDRA MARA 

MARTINS DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALVARO LUIZ 

PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: CENTRAL DA VAN 

TRANSPORTES DE CARGAS E PASSAGEIROS EIRELI - ME FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/05/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 11 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: 1010624-41.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINETI DE JESUS MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEYLA GRANCE MARTINS OAB - MT25087/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (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 Em que pese o teor da 

ata de audiência, verifico que a contestação foi apresentada 

tempestivamente, após a referida audiência, (ID 28934557). Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 11 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: 1010352-47.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA MANSUR MURAD SCHAAL OAB - SP138057 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 28938522) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 11 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: 1010593-21.2019.8.11.0003

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:

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 28932922) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 11 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: 1010639-10.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FARIAS DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELLE BARBOSA DE BRITO OAB - MT25657/O (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (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 
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contestação (ID 28940292) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 11 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: 1010678-07.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 28997707) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 11 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: 1010723-11.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELISVALDO SOUZA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 29043387) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 11 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: 1010704-05.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELEN CRISTINE CANTUARIO 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)

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 29015494)) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 11 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000181-94.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA SILVA DE SOUZA (EXEQUENTE)

MAYARA NOVAES PORFIRIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES OAB - MT18745/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUZA RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000181-94.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: TEREZINHA SILVA DE SOUZA, MAYARA NOVAES PORFIRIO 

EXECUTADO: CLEUZA RIBEIRO DA SILVA Vistos, etc. Verifico que não 

fez acompanhar a petição inicial COMPROVANTE DE ENDEREÇO em nome 

da parte autora (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, ETC), e/ou contrato de aluguel, 

desta comarca. Assim, sob pena de INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL 

E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, para adoção das providências 

necessárias ao regular andamento do feito no prazo de 5 (cinco) dias. 

Decorrido o prazo, certifique-se e, em seguida, conclusos. Às 

providências, 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: 1002080-30.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ILZA MEIRA XAVIER SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO OAB - MT0015222A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1002080-30.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ILZA MEIRA 

XAVIER SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDERSON PABLO 

FERREIRA DE CAMARGO 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: 

27/04/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 11 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: 1010805-42.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAIELE BIZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 29067407) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 11 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: 1010810-64.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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EDIANE VILERA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 29014869) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 11 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: 1010825-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 29070513) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 11 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: 1002083-82.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA CASTRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002083-82.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JUSSARA 

CASTRO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANO 

ALVES ZANARDO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 11 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: 1010819-26.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUAN RIQUESON TEODORO 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)

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 29102716) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 11 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: 1010821-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERSON BATISTA MORENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 29087024) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 11 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: 1010861-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELITA VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 29083836) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 11 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: 1010965-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHOVANE BALBINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 29094221) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 11 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: ( )
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011061-82.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR MIRANDA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (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 29113395) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 11 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: ( )

2º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002026-64.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA SPIGOSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO OAB - MT19388-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1002026-64.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA DE 

FATIMA SPIGOSSO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ERIKA LUIZA 

GREGORIO AZEVEDO POLO PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS 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: 25/05/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 10 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: 1002028-34.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE GUEDES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002028-34.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JAQUELINE 

GUEDES SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELSON REZENDE 

DE OLIVEIRA 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: 25/05/2020 

Hora: 14:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 10 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: 1012901-30.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SERAPHIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA CRISTINA PRADO SILVEIRA OAB - MT25809/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO CORREA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PATRONA DA PARTE AUTORA, DRA. MARTA CRISTINA 

PRADO SILVEIRA OAB-MT 25.809 PARA REQUERER O QUE ENTENDER DE 

DIREITO NO PRAZO DE DEZ DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO DO 

FEITO, TENDO EM VISTA A DEVOLUÇÃO DO MANDADO COM DILIGÊNCIA 

NEGATIVA (EVENTO 28245389)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016659-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAKING OF EVENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA CRISTINA HACK OAB - MT23937/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEIA MARTINS FERREIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PATRONA DA PARTE AUTORA, DRA. SILVANA CRISTINA 

HACK OAB-MT 23.937 PARA REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO 

NO PRAZO DE DEZ DIAS INDICANDO O ENDEREÇO ATUALIZADO DO RÉU, 

SOB PENA DE ARQUIVAMENTO DO FEITO TENDO EM VISTA A 

DEVOLUÇÃO DO MANDADO COM DILIGÊNCIA NEGATIVA (EVENTO 

28201154)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012856-26.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA ALVES ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB-MT 20.812 PARA, NO PRAZO DE 

QUINZE DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO DAS CUSTAS 

E TAXAS JUDICIAIS SOB PENA DE PROTESTO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016103-15.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAKING OF EVENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA CRISTINA HACK OAB - MT23937/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA CHAVES BAPTISTA MARTINS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PATRONA DA PARTE AUTORA, DRA. SILVANA CRISTINA 

HACK OAB-MT 23.937 PARA REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO 

NO PRAZO DE DEZ DIAS, DEVENDO INDICAR O ENDEREÇO ATUALIZADO 

DA RÉ, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO DO FEITO TENDO EM VISTA A 

DEVOLUÇÃO DO MANDADO COM DILIGÊNCIA NEGATIVA (EVENTO 

28120534)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011909-69.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA LUCIA VIANA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. WAGNER MAX 

TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB-MT 15.472 PARA REQUERER O QUE 

ENTENDER DE DIREITO NO PRAZO DE DEZ DIAS, DEVENDO INDICAR O 

ENDEREÇO ATUALIZADO DA RÉ, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO DO 

FEITO TENDO EM VISTA A DEVOLUÇÃO DO MANDADO COM DILIGÊNCIA 
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NEGATIVA (EVENTO 28916261)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016635-86.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAKING OF EVENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA CRISTINA HACK OAB - MT23937/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA FERNANDES COSTA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PATRONA DA PARTE AUTORA DRA. SILVANA CRISTINA 

HACK OAB-MT 23.937 PARA REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO 

NO PRAZO DE DEZ DIAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO DO FEITO 

TENDO EM VISTA A DEVOLUÇÃO DO MANDADO COM DILIGÊNCIA 

NEGATIVA (EVENTO 28674445).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002043-03.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR BARBOSA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002043-03.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MOACIR 

BARBOSA DE PAULA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART 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: 25/05/2020 Hora: 15:20 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 11 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: 1002048-25.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSWALDO MACHADO MENDONCA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO MACHADO MENDONCA FILHO OAB - MT26038/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002048-25.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:OSWALDO 

MACHADO MENDONCA FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

OSWALDO MACHADO MENDONCA FILHO 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: 25/05/2020 Hora: 15:40 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 11 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: 1002060-39.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIVINO ROLIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA SENA MIRANDA OAB - MT15017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1002060-39.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSE DIVINO 

ROLIN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA ELISA SENA MIRANDA 

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: 26/05/2020 

Hora: 08:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 11 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: 1002064-76.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MILENI ALVES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA GIBIM BEZERRA OAB - MT21730/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002064-76.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MILENI ALVES 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PRISCILLA GIBIM BEZERRA 

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: 

26/05/2020 Hora: 08:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 11 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: 1002065-61.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OSIRIS GRAMA HOEPPNER (AUTOR)

BIANCA TALITA SANTOS FRANCO (AUTOR)

MARCOS DINALLI FERRARI (AUTOR)

NEZIR RIBEIRO DE FREITAS (AUTOR)

SINESIO GOUVEIA DE ALVARENGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR (REU)

 

PROCESSO n. 1002065-61.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSE OSIRIS 

GRAMA HOEPPNER e outros (4) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LEONARDO SANTOS DE RESENDE POLO PASSIVO: FAUSTO DEL CLARO 

JÚNIOR 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: 26/05/2020 Hora: 08:40 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 11 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: 1002066-46.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO JOSE DA COSTA FILHO (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. 1002066-46.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:GERALDO JOSE 

DA COSTA FILHO 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 

período vespertino Data: 26/05/2020 Hora: 13:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 11 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: 1002071-68.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIMAR BATISTA REZENDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

CRISTINA RIBEIRO DA SILVA OAB - MT25181/O (ADVOGADO(A))

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO(A))

DAYANE FARIA MENDES OAB - MT25486/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

 

PROCESSO n. 1002071-68.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ALZIMAR 

BATISTA REZENDE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIO ALMEIDA DE 

SOUZA, DAYANE FARIA MENDES, WILKER GUSTAVO MARQUES DE 

SOUZA, CRISTINA RIBEIRO DA SILVA POLO PASSIVO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 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: 

26/05/2020 Hora: 09:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 11 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: 1002075-08.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINEIA MARIA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA OAB - MT21762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1002075-08.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LINDINEIA MARIA 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO VITOR SENA 

NOGUEIRA LUNA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

26/05/2020 Hora: 09:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 11 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: 1002078-60.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINEIA MARIA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA OAB - MT21762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1002078-60.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LINDINEIA MARIA 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO VITOR SENA 

NOGUEIRA LUNA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

26/05/2020 Hora: 09:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 11 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: 1002084-67.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO(A))

CRISTINA RIBEIRO DA SILVA OAB - MT25181/O (ADVOGADO(A))

DAYANE FARIA MENDES OAB - MT25486/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REU)

IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1002084-67.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:FABRICIO ALVES 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIO ALMEIDA DE 

SOUZA, DAYANE FARIA MENDES, CRISTINA RIBEIRO DA SILVA, WILKER 

GUSTAVO MARQUES DE SOUZA POLO PASSIVO: IMPORTADORA E 

EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 26/05/2020 Hora: 10:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 11 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001167-48.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA CABRAL DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

BRUNO FIGUEIREDO MARQUES OAB - MT0013772A (ADVOGADO(A))

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

VINICIUS PICCINI NUNES OAB - MT25086/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (REU)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001167-48.2020.8.11.0003. 

AUTOR: VALERIA CABRAL DE SOUSA REU: UNIMED RONDONOPOLIS 

COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA Vistos. Trata-se de Ação de 

Conhecimento com Repetição de Indébito onde a parte autora formula em 

peça vestibular, concessão de tutela de urgência para determinar que 

parte reclamada se abstenha de realizar o reajuste de 46,28% no valor da 

mensalidade, ficando limitado o ajustamento, ao porcentual de 7,54% (sete 

virgula cinquenta e quatro por cento). Requer ainda, a manutenção do 

contrato supracitado e, que a demandada se abstenha de incluir o 

NOME/CPF da reclamada nos 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. No caso dos autos, 

a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na notícia de 

que a reclamante recebeu um informativo da empresa requerida, onde 

tomou ciência do reajuste que seu plano de saúde teria no ano de 2020. 

Ocorre que o percentual informado é de 46,28%. No entanto, após 

verificação no site oficial da demandada, verificou que o reajuste aplicado 

nos contratos coletivos com menos de 30 beneficiários, no período de 

2020, deveria ser de 7,54%. Insta salientar que a Resolução Normativa nº 

309, de 24 de outubro de 2012, que regula contratos coletivos de planos 

de saúde empresariais com menos de 30 beneficiários, dispõe que: "Art. 

8º A operadora deverá divulgar até o primeiro dia útil do mês de maio de 

cada ano, e manter em seu endereço eletrônico na internet, o percentual 

de reajuste a ser aplicado ao agrupamento de contratos, bem como 

identificar os contratos que receberão o reajuste, com o código informado 

no sistema RPC, e seus respectivos planos, com número de registro na 

ANS." Nesta senda, a verossimilhança da alegação está revelada nas 

provas documentais acostada aos autos, inclusive, pelo comunicado que 

a requerente recebeu e o documento de divulgação do reajuste único 

apurado para o agrupamento dos contratos coletivos com menos de 30 

beneficiários, referente ao ano de 2020 (Id.28448384). Cabe ressaltar, 

que o perigo da demora é evidente, pois os valores das mensalidades irão 

aumentar consideravelmente, reduzindo, assim, o seu orçamento mensal, 
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sendo indene de dúvidas que a mesma sofrerá danos ainda maiores, se a 

tutela postulada for deferida apenas no final da presente demanda. 

Outrossim, em relação à inserção do CPF da parte autora nos órgãos de 

Proteção ao Crédito, tal inclusão gera 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. 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 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 se abstenha de realizar o reajuste de 46,28% no valor da 

mensalidade, ficando limitado o ajustamento, até decisão final, ao 

porcentual de 7,54% (sete virgula cinquenta e quatro por cento), bem 

como que SE ABSTENHA de inserir o nome da parte reclamante nos 

Órgãos de Proteção ao Crédito e ainda, DETERMINO a MANUTENÇÃO do 

contrato do plano de saúde firmado entre as partes, ficando vedada a 

suspensão dos serviços de assistência médico-hospitalar, 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: 1001937-41.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA WINCK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MARTINS DIAS OAB - MT198750-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: 1001937-41.2020.8.11.0003. 

AUTOR: CARLA WINCK REU: 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 retire seu nome dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA e outros órgãos análogos, bem como suspenda o débito 

objeto desta lide, qual seja no valor de 8.938,32. Ainda, em sede de liminar, 

requer a transferência de titularidade da UC 6/643151-4, para a nova 

proprietária do imóvel, que está impossibilitada de efetuar tal transferência 

por motivo do débito que está sendo discutido. 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 a reclamante desconhece os valores faturados e cobrados, referente 

às faturas descritas na inicial, haja vista que se trata de fatura eventual de 

consumo. A autora alega ainda, que vendeu o imóvel e, ao pedir o 

desligamento da referida unidade consumidora, não foi informada do 

débito que se refere à fatura de recuperação de consumo (R$ 8.938,32) 

existente em seu nome. No entanto, a nova proprietária não conseguiu 

efetuar a transferência de titularidade em razão do débito supracitado. 

Ademais, a requerente teve seu nome/cpf incluso nos Órgãos de proteção 

ao Crédito. Igualmente, a verossimilhança da alegação está revelada nas 

provas documentais acostada aos autos, inclusive, pelas faturas 

anteriores anexadas a peça vestibular. 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. 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 RETIRE o NOME/CPF da requerente dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito (contrato nº. 0007168067201810, data de inclusão: 

06/05/2019), 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. 6/643151-4 e ao débito objeto desta ação, 

qual seja, no valor de R$ 8.938,32 (oito mil novecentos e trinta e oito reais 

e trinta e dois centavos) com vencimento em 28/01/2019, referente ao mês 

de OUTUBRO/2019, enquanto estiverem sendo discutidos, ou seja, até o 

final da presente demanda. Outrossim, no que concerne o pedido de 

transferência de titularidade da UC 6/643151-4, entendo que no presente 

caso a verossimilhança das alegações está presente, contudo há fundado 

receio de dano irreparável em atender o postulado pela parte autora, 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. 

Nesse contexto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, quanto à troca 

da titularidade da unidade consumidora, 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 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, ainda que em plantão judiciário, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001783-23.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO VIEIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

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: 1001783-23.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUIS FERNANDO VIEIRA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD 

S/A, VIA VAREJO S/A Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito com Indenização por 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 firmou contrato com as 

requeridas para um parcelamento feito em 14 parcelas. Ocorre que após 

ter devidamente pago todas as parcelas, a requerida procedeu com a 

inserção do NOME/CPF do requerente 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, 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 ao débito objeto desta ação, no valor de R$ 367,13 (trezentos 

e sessenta e sete reais e treze centavos), referente ao contrato de nº 

001535825580000, 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

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007220-79.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N. N. R. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. L. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR OAB - MT15871 (ADVOGADO(A))

 

intimar requerido da sentença parcial proferida - parte dispositiva: . Ante o 

exposto, atendendo a tudo mais que dos autos consta, tendo em vista que 

as partes transigiram parcialmente com vistas à solução da demanda, hei 

por bem, desde logo, julgar o mérito parcial desta actio, com arrimo do art. 

356, inciso I, do CPC, para homologar, por sentença, o acordo entabulado 

nos autos (ID: 28324482) para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

devendo o feito prosseguir em seu regular trâmite quanto aos demais 

pedidos. 6. Proceda-se à notificação do empregador da parte requerida, 

nos termos do art. 529, CPC, devendo ser imediatamente oficiado, para 

que efetue o desconto diretamente em sua folha de pagamento em relação 

aos alimentos fixados, sob pena de caracterização de crime de 

desobediência (art. 330, do Código Penal). 7. Sem condenação em custas 

e sem condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob 

o pálio da gratuidade da justiça. 8. Notifique-se o representante do 

Ministério Público. 9. Aguarde-se a juntada de eventual contestação e, em 

seguida, intime-se a parte autora para, caso queira, apresentar réplica, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 350, CPC. 10. Expeça-se o 

necessário, com urgência.

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1016747-55.2019.8.11.0003

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

CLEUNICE NAKA JOUTI ORITA OAB - 404.029.911-68 (REPRESENTANTE)

AYRTON HARKI JOUTI OAB - 504.734.339-15 (REPRESENTANTE)

EUNICE AKEMI JOUTI MOTOMURA OAB - 119.733.538-22 

(REPRESENTANTE)

VIRGINIA ETSUKO NAKA JOUTI OAB - 934.291.341-53 (REPRESENTANTE)

CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT13809/A 

(ADVOGADO(A))

MORIO JOUTI OAB - 003.751.011-87 (REPRESENTANTE)

AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT7103-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1016747-55.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Analisando de 

forma minudente os autos, verifica-se que os autores objetivam a 

alienação de semoventes de propriedade do de cujus, porém, ao atribuir 

valor à inicial, não o fizeram com base no conteúdo patrimonial em 

discussão ou no proveito econômico perseguido. Portanto, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, adequar o valor da causa 

ao pedido e complementar o recolhimento das custas judiciais, sob pena 

de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2. Intime-se. 

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 10 de fevereiro 

de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005205-45.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHENYFFER RAYANE RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO PINHEIRO JOTA OAB - MT0014553A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE ANTONIO VANIER DE OLIVEIRA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

LICIA MARA DE BARROS (HERDEIRO)

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS
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Processo n.º 1005205-45.2016.8.11.0003 Vistos etc. 1. Nos termos do art. 

623, parágrafo único, do CPC, determino a exclusão do Incidente de 

Remoção de inventariante de ID: 27323117, devendo a parte autora 

providenciar a sua posterior distribuição por dependência aos presentes 

autos. 2. Cumprida a determinação supra, determino o sobrestamento do 

presente feito, até o desfecho do incidente acima mencionado. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 11 de fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012806-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. X. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. E. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL RODRIGUES SOARES OAB - MT15559-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1012806-34.2018.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

executada, através do(a) patrono(a), para, no prazo improrrogavel de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento dos alimentos em atraso, no importe de 

R$ 2.267,85 (dois mil duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e cinco 

centavos), confome cálculo de ID 26505146, sob pena de ser decretada 

imediatamente sua prisão, nos termos do art. 528, §3º, do CPC. 

Rondonópolis/MT, 11 de fevereiro de 2020. JOÃO BATISTA BARBOSA 

SANTANA Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002625-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RODRIGUES BORGES OAB - MT21025/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO OAB - MT0014159A 

(ADVOGADO(A))

ANNA CAROLINA DE MIRANDA BELLINI OAB - MT21732/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1002625-08.2017.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

executada, através do(a) patrono(a), para, no prazo improrrogavel de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento dos alimentos em atraso, no importe de 

R$ 5.385,51 (cinco mil trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e um 

centavos), confome cálculo de ID 26510473, sob pena de ser decretada 

imediatamente sua prisão, nos termos do art. 528, §3º, do CPC. 

Rondonópolis/MT, 11 de fevereiro de 2020. JOÃO BATISTA BARBOSA 

SANTANA Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005086-79.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO PAVAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES OAB - MT18745/B-B (ADVOGADO(A))

EMMYLIN DE BRITO PAVAN OAB - 067.756.121-09 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA PAVAN (REU)

MARILEIA LILIANE PAVAN (REU)

MARCOS ROBERTO PAVAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT10081-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA DAS GRACAS GOMES DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1005086-79.2019.8.11.0003. AUTOR(A): MAURICIO PAVAN 

REPRESENTANTE: EMMYLIN DE BRITO PAVAN REU: MARILEIA LILIANE 

PAVAN, MARCIA PAVAN, MARCOS ROBERTO PAVAN Visto. Em que 

pese a tentativa de conciliação ter restado infrutífera (id. 28897574), 

entendo prudente, para maiores esclarecimentos, a realização de 

audiência de instrução e julgamento diretamente por este Juízo, 

considerando que no presente processo sobrevém direito de bens 

complexos. No entanto, antes de designar data, intimem-se as partes, para 

querendo, no PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, promoverem o arrolamento de 

testemunhas. Por fim, promova-se o apensamento dos autos ao inventário 

de numeração única 1001908-25.2019.8.11.0003 – PJE e voltem-me 

conclusos. Certifique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. RONDONÓPOLIS, 11 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001274-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

T. D. S. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT15088-O (ADVOGADO(A))

SONIR VIANA SAVARIS OAB - MT16600-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. R. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1001274-63.2018.8.11.0003 

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 informar nos autos o endereço 

atualizado do requerido, uma vez que não foi possível o cumprimento da 

CP no endereço indicado na inicial, conforme se vê da certidão ID 

27581388, em cinco dias. Rondonópolis/MT, 11 de fevereiro de 2020. 

GERALDA ESPLENDO DOS SANTOS MORAES Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004731-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DILCE LINDEMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS OAB - MT14423/O 

(ADVOGADO(A))

JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT18425/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOENO LINDEMANN (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004731-06.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Intime-se a 

inventariante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste sobre a 

petição de ID: 28006448, bem como para trazer aos autos as certidões 

negativas em nome do de cujus. 2. Sem prejuízo da determinação supra, 

intime-se a herdeira Graciela Lindemann (ID: 16830251) para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste sobre as primeiras declarações de 

ID: 27653574, bem como a respeito da petição de ID: 28006448. 3. Após, 

abra-se vista ao representante do Ministério Público para que se 

manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, tendo em vista que há interesse de 

incapaz (ID: 16420906). 4. Cumpridas as diligências supra, venham-me os 

autos conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 11 de 

fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009559-11.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA GIACOMETTI BERRES (REQUERENTE)

ADEMIR BERRES (REQUERENTE)

DULCE PEREIRA DOS SANTOS BERRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE AQUINO DOS SANTOS OAB - MT23911/O (ADVOGADO(A))

LINDAMARA TEIXEIRA DIAS OAB - MT22479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN BERRES (REQUERIDO)
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CLARICE BERRES (REQUERIDO)

DIRCEU BERRES (REQUERIDO)

ANTONIO BERRES (REQUERIDO)

CARLA CRISTINA DOS SANTOS BERRES (REQUERIDO)

JUCARA BERRES DA SILVA (REQUERIDO)

FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS BERRES (REQUERIDO)

CLAUDIO BERRES FILHO (REQUERIDO)

SAYONARA BERRES DE PADUA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT OAB - MT8992/B (ADVOGADO(A))

ALINE MOKFA GREGORY PAGNUSSATT OAB - MT25902/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009559-11.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Intime-se o 

herdeiro Ademir Berres para que se manifeste sobre as primeiras 

declarações de ID: 25420697, no prazo de 10 (dez) dias. 2. No mais, 

considerando que as partes são maiores e capazes, intimem-se o 

inventariante e os herdeiros do de cujus para que, no prazo de 05 (cinco), 

se manifestem sobre a possibilidade de conversão do presente feito em 

arrolamento, nos termos do art. 659, do CPC, dado os benefícios legais 

que o rito propicia e a celeridade ao feito. 3. Após, venham-me os autos 

conclusos. 4. Intime-se. 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 11 de fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 293707 Nr: 8272-26.2002.811.0003

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MARILDA MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIWTON FLÁVIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERONICA SIEVERDING - 

OAB:MT/8738-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FLAVIO MARRAS 

DOMINGUES - OAB:2350/AC

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCELO MARTINS 

DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 8272-26.2002.811.0003, 

Protocolo 293707, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 721426 Nr: 2449-85.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFAA, PDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORAH PACIFICA DO 

CARMO VIANA - OAB:27738/O, FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - 

OAB:18.199/MT

 Processo n.º 2449-85.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Em razão do acordo firmado entre as partes às fls. 109/111, revogo a 

ordem de prisão do executado e determino a expedição, com urgência, do 

competente contramandado de prisão.

2. Abra-se vista dos autos à Defensoria Pública para que, no prazo legal, 

manifeste sua aquiescência acerca do acordado, já que representa a 

parte exequente neste processo.

3. Após, abra-se vista ao representante do Ministério Público para 

manifestação, no prazo legal, e, em seguida, venham-me conclusos para 

deliberação.

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 10 de fevereiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 749444 Nr: 7471-90.2014.811.0003

 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: YESDA, KKDSSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CLEYSON BATISTA 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 7471-90.2014.811.0003, 

Protocolo 749444, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 819035 Nr: 2589-17.2016.811.0003

 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: MRLDS, MRLDS, MARDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):M.C.D.S

Resumo da Incial:A requerente e o requerido firmaram acordo no dia 30 de 

junho de 2011, onde o requerido ficou desobrigado a pagar alimentos aos 

filhos menores, enquanto a requerente ficara responsável por todas as 

despesas que advierem da educação, no entanto as despesas 

aumentaram. Para tanto propôs a presente ação, de aumento de pensão 

alimentícia no valor equivalente a 01 (um) salario mínimo ou 1/3 dos 

vencimentos.

Decisão/Despacho:1. Defiro o pleito de fl. 79, anverso e verso, devendo a 

parte requerida ser citada na forma editalícia, nos moldes do art. 256, 

inciso II, do Código de Ritos.

2. Se decorrido o prazo do edital sem manifestação da parte demandada, 

em atenção ao disposto no art. 72, inciso II, do Código de Ritos, nomeio, 

desde já, como curador especial o UNIJURIS, representado pelo Dr. Samir 

Badra Dib, para o patrocínio dos interesses da parte requerida, devendo 

ser intimado para requerer o que de direito, no prazo legal.

3. Após, abra-se vista dos autos à parte autora e ao representante do 

Ministério Público, para sua manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 4. Empós, conclusos.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 21 de outubro de 2019.

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 907512 Nr: 7507-93.2018.811.0003

 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: ESPÓLIO DE ALBERTO ITACARAMBI RABELO, ANA 

PAULA VEIGA DOS SANTOS, ESPOLIO DE GENY GONÇALVES RABELO, 

GEANI GONÇALVES RABELO, CRISTIANE LIBANO RABELO, CRISTINA 

GONÇALVES RABELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR LIBANO DE PAULA - 

OAB:16175/MT, CRISTIANO ALVES SANTOS - OAB:22858/MT, 

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 
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impulsiono os autos para intimação do procurador da parte Autora para 

querendo, impugnar a contestação de fls.41/57, em 15(quinze) dias.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 784149 Nr: 7817-07.2015.811.0003

 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: ESPÓLIO DE ENÉZIO MACHADO VIEIRA, VANESSA 

BARBOSA MACHADO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSE FRANCISCO GUIMARAES, 

PESSOA INCERTA E NÃO SABIDA, LEOLINA ALVES GUIMARÃES, 

JORDILINA FRANCISCA ALVES, LUZIANO ALVES GUIMARÃES, MARIA DE 

SOUZA VILELA GUIMARÃES, ANTONIO JOSÉ DE SANTANA, LUZIA 

ALVES GUIMARÃES, JOSÉ ALVES GUIMARÃES, FLOSSINA FRANCISCA 

GUIMARÃES, JOSÉ DE SANTANA, ANA ALVES TEIXEIRA DE SANTANA, 

ALBERTINA FRANCISCA DE SANTANA, MARIA ALVINA SANTANA 

ALVES, JOANA ALVES GUIMARAES, JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, 

MANOEL ALVES TEIXEIRA, CRISTIANO ALVES GUIMARÃES, MARIA 

FRANCISCA GUIMARÃES, ALONSO TINAN DOS SANTOS, SIDELCINA 

ALVES DOS SANTOS, JULIO FERREIRA DOS SANTOS, MARIA DE 

SANTANA, ANA MARIA TEIXEIRA, ENEDINO ALVES GUIMARÃES, MARIA 

LOURDES GUIMARÃES DELEU, PIERRE DELEU, FRANCISCO JOSÉ DE 

SANTANA, JULIANA ALVES CONCEIÇÃO, JOSÉ ALVES CARREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT, SANDRA BONIFACIO - OAB:MT/6541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 7817-07.2015.811.0003

 ESPÉCIE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOSÉ FRANCISCO GUIMARAÃES e V. B. M. 

A.

PARTE RÉ: ESPÓLIO DE JOSÉ FRANCISCO GUIMARÃES REPRESENTADO 

POR PESSOA INCERTA E DESCONHECIDA

 CITANDO: ESPÓLIO DE JOSÉ FRANCISCO GUIMARÃES REPRESENTADO 

POR PESSOA INCERTA E DESCONHECIDA , EVENTUALMENTE 

INTERESSADA.

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/06/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 30.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO do ESPÓLIO DE JOSÉ FRANCISCO GUIMARÃES 

REPRESENTADO POR PESSOA INCERTA E DESCONHECIDA , 

EVENTUALMENTE INTERESSADA, dos termos da presente ação de 

usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante consta 

da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem resposta, 

querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: No inicio do ano de 1990, a requerente adquiriu a 

propriedade rural com área de 22,00 há (vinte e dois hectares), também 

tomou posse da área vizinha do imóvel escriturado a qual se encontrava 

em condições de abandono, sem qualquer benfeitorias, fazem 20 (vinte) 

anos que o requerente exerce a posse da referida área de forma pacífica 

e ininterrupta. Pra tanto, propôs a presente demanda.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Lote n° 10, com área de 8,49 ha, 

sitio Santa Luzia de Enézio Machado Vieira, matrícula n° 6.872 do RGI de 

Rondonópolis-MT.

DESPACHO: 2. No mesmo contexto, determino a citação do réu, na pessoa 

de eventuais sucessores incertos e desconhecidos e, se decorrido o 

prazo do edital sem manifestação da parte demandada, em atenção ao 

disposto no art. 72, inciso II, do Código de Ritos, nomeio, desde já, como 

curador especial a UNIASSELVI, representada pela Dr.ª Anna Carolina 

Miranda Belini de Freitas, para o patrocínio dos interesses da parte 

requerida, devendo ser intimada para requerer o que de direito, no prazo 

legal. 3. Após, abra-se vista ao representante do Ministério Público. 4. 

Intime-se. 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 31 de 

outubro de 2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito.

 Rondonópolis - MT, 11 de fevereiro de 2020

Lucileila Cardoso

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 927546 Nr: 3999-08.2019.811.0003

 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: CRISTIANY GONÇALVES RABELO LIBANIO, GEANI 

GONÇALVES RABELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA VEIGA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALVES SANTOS - 

OAB:22858/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHEL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 10081

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do procurador da parte Autora para 

manisfestar sobre diligência negativa fl. 41, em cinco dias .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 820121 Nr: 2994-53.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A, JOSIELE MARCONDES DANTAS DE CARVALHO - 

OAB:22862/O, Leonardo Dornelles Sales - OAB:25782/O, Letícia 

Gonçalvesde Carvalho - OAB:24611/O, Welder Felizarti Lopes - 

OAB:25390/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CASTREQUINI 

TERNERO - OAB:8379

 Processo n.º 2994-53.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Considerando a interposição de Recurso de Agravo de Instrumento (fls. 

177/190) impugnando a decisão de fl. 169, aguardem-se os autos em 

secretaria até o julgamento do mérito recursal pelo e. Tribunal de Justiça.

2. Após, venham-me conclusos para designação de audiência de 

instrução e julgamento.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 10 de fevereiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 866135 Nr: 5319-64.2017.811.0003

 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: EDNLN, CLN, SMN, RPAU, MDQN, CA, GLN, CNH, ECDN, 

SANDL, SNB, RPAU, JCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO LEOPOLDO NUNES 

JUNIOR - OAB:15871, DÉCIO CRISTIANO PIATO - OAB:2.777/MT, 

DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719, ELSON REZENDE DE 

OLIVEIRA - OAB:12452/MT, FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - 

OAB:17982-MT, JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - OAB: 5152-A/MT, 

LIDIANY SILVA NUNES - OAB:19877/O, MILTON VIZINI CORREA 

JUNIOR - OAB:3076-A, SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES - 

OAB:MT/5141, SIMONE FENGLER SPIERING - OAB:11920/MT, THAIS 

LOUANA MENDES SILVA - OAB:OAB-MT18.941

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5319-64.2017.811.0003

Vistos etc.

1. A respeito da prestação de contas apresentada pelo inventariante às 

fls. 314/321 e documentos de fls. 322/453, intimem-se os demais herdeiros 

para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Sem prejuízo da determinação supra, intime-se o inventariante para que 

se manifeste sobre o teor da petição de fls. 309/310, no prazo de 10 (dez) 
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dias.

3. Após, venham-me os autos conclusos para deliberação.

 4. Intime-se.

 5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 11 de fevereiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 910899 Nr: 8400-84.2018.811.0003

 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: EDSAD, KFD

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON LOPES - OAB:7396-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8400-84.2018.811.0003

Vistos etc.

1. Intime-se a inventariante pessoalmente e seu procurador, pelo DJe, a se 

manifestarem nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, aportando aos autos 

a prestação de contas relativa aos alvarás deferidos, nos termos do art. 

618, inciso VII, do Código de Ritos.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 11 de fevereiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 712727 Nr: 7807-65.2012.811.0003

 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: NDOD, KFD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - OAB:7245, 

JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - OAB:7043/MT, PRISCILA IKEDA 

CAETANO - OAB:MT0018596/O, RAYRANA SANTANA FERREIRA - 

OAB:23945/B, RENATA MARCHIORO - OAB:OAB/MT 14.909, WILSON 

LOPES - OAB:7396-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7807-65.2012.811.0003

Vistos etc.

1. Considerando que o feito se arrasta desde 2012 e que a última 

manifestação da inventariante se deu em 09.10.2018, bem como em 

atenção ao teor das certidões de fls. 423 e 426, intimem-se os herdeiros 

pessoalmente e seu procurador, via DJe, para se manifestarem nos autos, 

em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, §1º, do Digesto Processual Civil, 

sob pena de extinção do feito, salientando-lhes o disposto no parágrafo 

único do art. 274 do mesmo Codex.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 11 de fevereiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 736920 Nr: 16162-30.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA - OAB:7387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINE PANIAGO MIRANDA 

DOS SANTOS ESPINDOLA - OAB:18380/O, JOSIANE MANGANARO P 

VIEIRA - OAB:17.783 OAB/MT, ZILDA MARIA DE SOUZA - OAB:6491 

GO

 Processo n.º 16162-30.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Intime-se a exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste sobre o teor da petição de fls. 245/247.

 2. Após, retornem-me os autos conclusos.

 3. Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 11 de fevereiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011043-61.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO RICARDO SALES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS MACHADO DA SILVA OAB - MT23403/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLUCIA OLIVEIRA BORGES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1011043-61.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Intime-se o 

inventariante para que, no prazo de 10 (dez) dias, traga aos autos a 

certidão negativa municipal em nome da de cujus, tendo em vista que o 

documento de ID: 24269505 não está em nome da falecida. 2. Sem prejuízo 

das determinações supra, defiro a cota ministerial de ID: 28268694, pelo 

que determino a avaliação judicial dos bens inventariados. 3. Aportando 

aos autos o laudo de avaliação, abra-se vista à inventariante, aos demais 

herdeiros e ao representante do Ministério Público, pelo prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 635, caput, do CPC. 4. Cumpridas as 

diligências supra, venham-me os autos conclusos. 5. Intime-se. 6. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 11 de fevereiro de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000973-87.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVALDO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT16010/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON DE ALMEIDA MACEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000973-87.2016.8.11.0003 Vistos etc. 1. Ab initio, abra-se 

vista ao representante do Ministério Público para que, no prazo legal, de 

manifeste sobre o teor da petição de ID: 28474034. 2. Sem prejuízo das 

determinações supra, defiro a cota ministerial de ID: 4901919, pelo que 

determino a avaliação judicial dos bens inventariados. 3. Aportando aos 

autos o laudo de avaliação, abra-se vista à inventariante, aos herdeiros e 

ao representante do Ministério Público, pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 635, caput, do CPC. 4. Cumpridas as diligências supra, 

venham-me os autos conclusos. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 11 de fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005626-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DA SILVA (REQUERENTE)

ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

MAURO DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

HILARIO DA SILVA (REQUERENTE)

ROSANGELA DA SILVA (REQUERENTE)

CELIA DA SILVA PAZZE (REQUERENTE)
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FERNANDO DA SILVA (REQUERENTE)

EDNA DA SILVA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DA COSTA GARCIA OAB - MT0009478A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL DA SILVA (REQUERIDO)

RUTE CORREIA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005626-64.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. O ESPÓLIO DE 

MANOEL DA SILVA e RUTE CORREIA DA SILVA, neste ato representado 

por sua inventariante, Sr.ª Maria Aparecida da Silva Ferreira Silva 

(qualificados nos autos), opôs recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

da decisão de ID: 27293430, aduzindo, em síntese, a ocorrência de 

contradição. 2. O recurso encontra-se encartado no ID: 28036247. 3. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Passo ao exame do 

mérito recursal. 4. De proêmio, é de se ressaltar que é imperioso o 

conhecimento do recurso sub examine, vez que presentes os requisitos 

de admissibilidade. 5. Quanto ao mérito, entretanto, verifica-se que razão 

não assiste à embargante. 6. Com efeito, a pretensão recursal não merece 

prosperar, haja vista que a decisão embargada não padece de qualquer 

contradição, não havendo, desta forma, qualquer ambiguidade passível de 

ser eliminada, conforme a inteligência do art. 1.022, inciso I, do Estatuto 

Processual Civil. 7. Ademais, conforme se infere da nota de devolução do 

ID: 24423474, verifica-se, num primeiro momento, que as providências 

solicitadas pelo tabelião, para fins de registro do formal de partilha, 

possuem, em princípio, respaldo legal, de modo que qualquer 

inconformismo por parte da inventariante deve ser deduzido pelas vias 

adequadas, como frisado na decisão de ID: 27293430. 8. Assim, não 

demonstrada qualquer das hipóteses de cabimento dos embargos de 

declaração, a rejeição do recurso de ID: 28036247 é medida impositiva. 9. 

Posto isso, conheço do recurso em apreço, porém, nego-lhe provimento, 

mantendo, in totum, a decisão vergastada (ID: 27293430). 10. Após a 

preclusão, em não havendo pendências, arquivem-se os presentes autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e as cutelas de praxe. 11. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 11 de fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003458-26.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHONIS RHEDELY GRACINO ALVES (REQUERENTE)

JHENIS RHINGLY GRACINO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MARIELLE BARBOSA DE BRITO OAB - MT25657/O (ADVOGADO(A))

ALENCAR LIBANO DE PAULA OAB - MT0016175A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO GRACINO (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOILA JORDANA PEREIRA OAB - MT21780/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003458-26.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. JHONIS RHEDELY 

GRACINO ALVES e JHENIS RHINGLY GRACINO ALVES, por meio da inicial 

de ID: 7367523, postulam a concessão de alvará judicial para o 

levantamento da quantia existente na Caixa Econômica Federal, Agência 

1695, Operação 013, Conta Poupança n.º 33792-1, de titularidade de José 

Roberto Gracino, falecido, bem como para o recebimento de crédito em 

nome do de cujus no processo n.º 0124600-62.2010.5.23.0007, em trâmite 

perante o juízo da 7ª Vara do Trabalho de Cuiabá/MT. 2. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 3. 

Analisando detidamente os autos, vê-se que os demandantes são filhos 

do falecido, fato este que os legitima a deduzir tal pleito de alvará. 4. Com 

efeito, do exame dos documentos carreados aos autos, observa-se que o 

de cujus, quando de seu passamento, deixou numerário depositado na 

conta bancária de sua titularidade, mais especificamente na Caixa 

Econômica Federal, Agência 1695, Operação 013, Conta Poupança n.º 

33792-1, consoante documento de ID: 26528269, no valor de R$ 8.266,79 

(oito mil, duzentos e sessenta e seis mil reais e setenta e nove centavos). 

Da mesma forma, tem-se que o falecido deixou também crédito a receber 

no processo n.º 0124600-62.2010.5.23.0007, em trâmite perante o juízo da 

7ª Vara do Trabalho de Cuiabá/MT, no valor de R$ 67.968,28 (sessenta e 

sete mil, novecentos e sessenta e oito reais e vinte e oito centavos), 

conforme ilustra o ID: 7367608. 5. Assim, pelo exposto e atendendo a tudo 

mais que dos autos consta, defiro os pedidos veiculados na exordial, para 

determinar que sejam expedidos alvarás judiciais autorizando os 

requerentes a procederem ao levantamento da quantia existente no na 

Caixa Econômica Federal, Agência 1695, Operação 013, Conta Poupança 

n.º 33792-1, em nome de José Roberto Gracino (falecido), bem como o 

crédito existente no processo n.º 0124600-62.2010.5.23.0007, em trâmite 

perante o juízo da 7ª Vara do Trabalho de Cuiabá/MT, devendo os 

demandantes prestar contas ao juízo no prazo de 60 (sessenta) dias. 6. 

Expeçam-se os mandados e ofícios necessários ao cumprimento deste 

decisum. 7. Sem condenação em custas processuais e honorários 

advocatícios, por serem incabíveis à espécie. 8. Decorrido o prazo 

recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 11 de fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008604-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DALZIZA RODRIGUES SCHEFFER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAINE NAHANE MIRANDA OAB - MT18122/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1008604-14.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE INVENTÁRIO dos bens do Espólio de Neuza Rodrigues de 

Souza, representado por sua inventariante, Sr.ª Dalziza Rodrigues 

Scheffer. 2. Na petição de ID: 28862491, a inventariante pugnou pela 

desistência do feito e a consequente extinção sem resolução de mérito. 3. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e 

DECIDO. 4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os 

modos de extinção do processo sem resolução de mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando o autor 

desistir da ação. 5. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que nos 

autos consta, extingo o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, 

inciso VIII, do Codex Processual Civil. 6. Sem condenação em custas e 

sem condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o 

pálio da gratuidade da justiça. 7. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se 

os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 11 de 

fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003819-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. F. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. V. (EXECUTADO)

 

AUTOR MANIFESTAR-SE QUANTO A CONTESTAÇÃO IMPULSIONO O 

FEITO PARA INTIMAR O AUTOR (A) PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, MANIFESTAR-SE QUANTO A CONTESTAÇÃO, ID 27812922.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007428-63.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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KARINE FLORENCIANA DURAN OAB - MT20179-O (ADVOGADO(A))

KASSIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0015562A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOR MANIFESTAR-SE QUANTO A CONTESTAÇÃO IMPULSIONO O 

FEITO PARA INTIMAR O AUTOR (A) PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, MANIFESTAR-SE QUANTO A CONTESTAÇÃO E ESTUDO 

PSICOSSOCIAL

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007428-63.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE FLORENCIANA DURAN OAB - MT20179-O (ADVOGADO(A))

KASSIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0015562A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO os autos para anexar o ESTUDO PSICOSSOCIAL recebido 

por esta Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009921-13.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. N. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA GONCALVES NOGUEIRA OAB - 719.894.391-87 

(REPRESENTANTE)

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. M. B. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO MACHADO OAB - MT22821/O (ADVOGADO(A))

 

AUTOR MANIFESTAR-SE QUANTO A CONTESTAÇÃO IMPULSIONO O 

FEITO PARA INTIMAR O AUTOR (A) PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, MANIFESTAR-SE QUANTO A CONTESTAÇÃO, ID 26223432 .

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010378-45.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. S. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. R. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEUZELIA BARRETO DOS REIS OAB - 056.438.031-86 (REPRESENTANTE)

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOR MANIFESTAR-SE QUANTO A CONTESTAÇÃO IMPULSIONO O 

FEITO PARA INTIMAR O AUTOR (A) PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, MANIFESTAR-SE QUANTO A CONTESTAÇÃO, ID 26137287 .

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008679-19.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PAIVA BOROTTA OAB - MT23181/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. B. A. (REU)

Y. V. A. D. A. B. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS PAULO MODESTO OAB - MT0015220A (ADVOGADO(A))

RINALDO DO AMARAL LEAL OAB - MT0015854A (ADVOGADO(A))

 

AUTOR MANIFESTAR-SE QUANTO A CONTESTAÇÃO IMPULSIONO O 

FEITO PARA INTIMAR O AUTOR (A) PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, MANIFESTAR-SE QUANTO A CONTESTAÇÃO, ID 26377760 .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010652-09.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N. P. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO LOPES DE SOUSA OAB - MT3948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. J. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

DECIO CRISTIANO PIATO OAB - MT7172/O (ADVOGADO(A))

 

AUTOR MANIFESTAR-SE QUANTO A CONTESTAÇÃO IMPULSIONO O 

FEITO PARA INTIMAR O AUTOR (A) PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, MANIFESTAR-SE QUANTO A CONTESTAÇÃO, ID 27538691 .

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000941-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FREITAS DE AQUINO OAB - MT21706/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. D. L. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOR MANIFESTAR-SE QUANTO A CONTESTAÇÃO IMPULSIONO O 

FEITO PARA INTIMAR O AUTOR (A) PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, MANIFESTAR-SE QUANTO A CONTESTAÇÃO, ID. 28240901

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1007739-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA MARCELLY DE LIMA CARVALHO OAB - MT25386/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. D. C. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ELISA SENA MIRANDA OAB - MT15017/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Acolho a cota ministerial retro, assim, intime-se a requerida 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca do pedido de 

desistência constante da petição de ID n. 25934091, advertindo-o que a 

inércia no prazo assinalado importará na concordância tácita com referido 

pedido. Após, renove-se a conclusão. Às providências. Rondonópolis, 

09.02.2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001669-21.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

E. N. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILVANETE NUNES BARREIRA OAB - 010.354.931-52 (REPRESENTANTE)

 

VISTA AO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAÇÃO 

ACERCA DA DILIGÊNCIA NEGATIVA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013642-70.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. C. (AUTOR(A))
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J. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO(A))

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. S. D. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REYNALDO OLIVEIRA RUY OAB - MT0013895A (ADVOGADO(A))

 

AUTOR MANIFESTAR-SE QUANTO A CONTESTAÇÃO IMPULSIONO O 

FEITO PARA INTIMAR O AUTOR (A) PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, MANIFESTAR-SE QUANTO A CONTESTAÇÃO, ID 28966291.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003696-74.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. M. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY OAB - MT16989/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. C. N. D. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Katherine Nunes de Souza Crivellaro OAB - MT11422/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1003696-74.2019.8.11.0003. Vistos etc. I. De início, designo Sessão de 

tentativa de Mediação para a data de 28 de fevereiro de 2020 às 

17h00min, a realizar-se perante o CEJUSC desta Comarca. Com efeito, 

reputo prudente a investida, a fim de instar as partes a alcançar um 

denominador comum na sensível relação familiar em comento, com o fito 

de buscar a pacificação do conflito instalado e alimentado pela latente 

litigiosidade dos envolvidos em benefício ao filho. Destarte, intimem-se as 

partes via publicação oficial, com urgência, a fim de que compareçam à 

audiência ora aprazada. II. Doravante, inexistindo ajustes e a par do 

endereço indicado derradeiramente, elabore-se o estudo psicossocial no 

domicílio do demandante, nos moldes do vertido nos decisum de ID’s 

19975661 e 22085943. Com o respectivo laudo, intimem-se as partes para, 

querendo, se manifestem, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, seguida 

de parecer ministerial. III. No mais, visando ao saneamento e ao 

encaminhamento da instrução do feito, em atendimento ao disposto nos 

arts. 6º, 9º e 10 do Código de Processo Civil, que estabeleceram os 

Princípios da Cooperação e não-surpresa, bem como a celeridade 

processual, deverão as partes, quando da intimação para o manifestação 

da avaliação técnica, e sob pena de preclusão e em igual período (05 

dias): a) Especifiquem as provas pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC), sob pena de indeferimento; Em caso de prova oral, deverão 

declinar quantas testemunhas pretendem arrolar, para fins de melhor 

adequação da pauta pelo juízo. b) Caso a prova pretendida pela parte não 

possa por ela mesma ser produzida, deve ser articulado de modo 

coerente e jurídico o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela 

qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer este 

juízo quanto a necessidade de inversão do ônus e distribuição do ônus da 

prova diversa da regra geral (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da 

inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura já 

acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem quais questões de direito que entendem, ainda, 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Por oportuno, ressalvo, que a especificação de provas não 

obstará o eventual julgamento antecipado do mérito, na hipótese de ser 

reconhecida as hipóteses do art. 355 e 356 do CPC. Após, conclusos. 

Rondonópolis/MT, 11 de fevereiro de 2020. (assinatura digital) Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009131-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. D. S. R. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

DECURSO DE PRAZO PARA RESPOSTA CERTIDÃO Certifico e dou fé que 

a parte ré não apresentou resposta até a presente data, motivo pelo qual 

procedo a intimação do procurador do UNIJURIS, para apresentação da 

respectiva defesa, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003286-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEYSE PIMENTEL LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO(A))

PATRICIA PIMENTEL LOPES OAB - MT23260/O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA OAB - MT5773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON PEREIRA LOPES (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

BEATRIZ DE SOUZA PEREIRA LOPES (HERDEIRO)

LEONARDO PIMENTEL LOPES (HERDEIRO)

ARTHUR JOSE PIMENTEL LOPES (HERDEIRO)

FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA OAB - MT5773-O (ADVOGADO(A))

PATRICIA PIMENTEL LOPES (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1003286-84.2017.8.11.0003 Vistos etc., A teor do pedido vertido no ID 

27575024, defiro o parcelamento das custas judiciais pela parte autora em 

seis parcelas iguais e sucessivas com a devida incidência da correção 

monetária, nos termos do art. 468, §7º, da CNGC. Destarte, providencie-se 

o cálculo das custas judiciais devidas, decotando-se os valores 

parcialmente adimplidos (ID 27575027), nos moldes do presente decisum 

e, em seguida, intime-se a parte autora para efetivar o recolhimento da 

primeira parcela, no prazo de 05 (cinco) dias. Por oportuno, registro que a 

expedição do quanto necessário aos interessados ocorrerá quando 

ultimado o aludido recolhimento, consoante deliberado no ID 25475764. 

Sem prejuízo, a emissão das guias de pagamento deverão ser 

providenciadas pela própria parte interessada, não se tratando de 

atribuição conferida a escrivania do juízo. Às providências. 

Rondonópolis-MT, 09 de fevereiro de 2020. (Assinado digitalmente) 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1006451-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GEANE LINA TELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

NAIAMY ZWICK OAB - MT22478/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

VISTA AO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAÇÃO 

ACERCA DA DILIGÊNCIA NEGATIVA

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1008375-20.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. I. C. N. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Katherine Nunes de Souza Crivellaro OAB - MT11422/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. M. A. (EXECUTADO)

 

VISTA AO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAÇÃO 

ACERCA DA DILIGÊNCIA NEGATIVA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002022-27.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. N. D. C. (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER OAB - MT24494-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. C. D. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1002022-27.2020.8.11.0003. Vistos etc., I. Tratando-se de ação 

declaratória de união estável, quando um dos companheiros já faleceu, a 

legitimidade passiva para figurar em tal demanda é dos sucessores do ‘de 

cujus’, eis que eventual provimento da causa atingirá diretamente o 

quinhão de cada sucessor. Destarte, consoante indicação constante da 

certidão de óbito e da narrativa fática lançada na inicial, faculto a 

requerente promover, no prazo de 15 (quinze) dias, a indicação ao polo 

passivo os sucessores de Auto Lopes Domingues, devidamente 

qualificados e com respectivos endereços, para fins de viabilizar a 

citação, sob pena de indeferimento da inicial. II. Assinalo que no mesmo 

prazo e sob a mesma pena, deverá a requerente apresentar a certidão de 

nascimento ou casamento sua e do falecido, devidamente atualizadas, 

com a finalidade de comprovem a ausência de impedimentos matrimoniais 

à constituição dessa relação, consoante disposto no art. 1.723, parágrafo 

1º, do Código Civil. Intime-se. Às providências. Rondonópolis-MT, 11 de 

fevereiro de 2020. (assinatura digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001911-82.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. M. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILDEMAR BARBOSA ALVES OAB - MT24628/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. N. C. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

SANDRO SOARES GIGLIO OAB - MT0015474A (ADVOGADO(A))

JOSE ROBERTO PONTES OAB - MT16316 (ADVOGADO(A))

 

Diante da certidão negativa, procedo à INTIMAÇÃO da parte exequente, 

através do patrono habilitado, para que requeira o que entender de direito, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008221-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Z. V. D. R. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. G. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLAUCIA MARIANNA SAIOG BATISTA DA COSTA OAB - SP317859 

(ADVOGADO(A))

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS LUIZ OAB - SP423134 

(ADVOGADO(A))

DANIEL DOS REIS MACHADO OAB - SP212224 (ADVOGADO(A))

GIORGIO QUINTAO PASCHOAL OAB - SP308391 (ADVOGADO(A))

 

VISTOS. 01. A teor da proposta apresentada pelo requerido 

derradeiramente, abra-se vista à Defensoria Pública. 02. Sem prejuízo, 

especifiquem as partes, de forma fundamentada, as provas que 

pretendem efetivamente produzir, no prazo de 15 dias. Em caso de prova 

oral, deverão declinar quantas testemunhas pretendem arrolar, fins de 

melhor adequação da pauta pelo juízo. 03. Após, renove-se vista ao M.P. 

Intimem-se. Rondonópolis, 09.02.2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006695-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. D. J. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. B. N. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS OAB - GO57244 (ADVOGADO(A))

ANA PAULA HAMU E LUZ OAB - GO41487 (ADVOGADO(A))

 

VISTOS. A teor do parecer ministerial retro, especifiquem as partes, de 

forma fundamentada, as provas que pretendem efetivamente produzir, no 

prazo de cinco dias. Em caso de prova oral, deverão declinar quantas 

testemunhas pretendem arrolar, fins de melhor adequação da pauta pelo 

juízo. Às providências. Rondonópolis, 09.02.2020. Cláudia Beatriz Schmidt 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001687-42.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

W. C. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANTOVANI OAB - MT16955/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Y. R. B. (REU)

 

Processo nº.: 1001687-42.2019.8.11.0003 Vistos etc., 1.A parte requerida 

não ofertou contestação, ocorrendo a revelia. Todavia, é de se salientar 

que ela não induz à presunção de veracidade, um de seus efeitos, face à 

natureza da causa.Assim, decreto a revelia, com todos os seus efeitos à 

exceção da presunção de veracidade da matéria fática. 2. Especifiquem 

as partes, de forma fundamentada, as provas que pretendem 

efetivamente produzir, no prazo de cinco dias. Em caso de prova oral, 

deverão declinar quantas testemunhas pretendem arrolar, fins de melhor 

adequação da pauta pelo juízo. 3. Após, abra-se vista ao Ministério 

Público. Expeça-se o necessário. Rondonópolis-MT, 09.02.2020. Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001805-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. O. S. P. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. J. D. O. J. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA OAB - MT25598/O 

(ADVOGADO(A))

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1001805-18.2019.8.11.0003. Vistos etc., Cumpra-se 

integralmente o decisum antes lançado, intimando-se o requerido. 

Expeça-se o necessário. Rondonópolis-MT, 09.02.2020. (Assinado 

digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005400-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. D. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERMY BERBERT CRUVINEL OAB - MT19492/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. T. B. (EXECUTADO)

 

Diante do decurso do prazo, promovo vista dos autos ao Exequente para 

providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007870-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Z. B. D. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0015562A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. P. X. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0014310A (ADVOGADO(A))

 

VISTA ao Exequente para providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002782-78.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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A. G. D. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS LOPES MONTEIRO OAB - MT25814/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. O. (EXECUTADO)

 

Vista dos autos à parte Exequente para providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012905-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCINEY DE MELO QUEIROZ OAB - MT24900/O (ADVOGADO(A))

VIRIATO BISPO SEABRA OAB - MT0011061S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. P. D. C. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1012905-67.2019.8.11.0003. Vistos etc., I. Recebo a inicial e a emenda 

ofertada através da petição de ID 26295206 e os documentos que a 

acompanham. Promova-se a inclusão pertinente no polo ativo da demanda 

junto ao sistema Pje. II. Processe-se em segredo de Justiça, conforme 

artigo 189, inciso II, do CPC/2015. III. DEFIRO os benefícios da Assistência 

Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. 

IV. Por sua vez, em relação ao pedido de guarda compartilhada dos filhos 

Bruno G. B. P. (d.n. 25/10/2005), João P. B. P. (d.n. 18/09/2012), Maria C. 

B. P. (d.n. 12/10/2008), denota-se da narrativa inicial, que a prole 

atualmente encontra-se sob os cuidados da genitora, sendo aconselhável, 

nesse primeiro momento, que permaneça como domicílio base o da mãe, 

sem qualquer indicativo de alta litigiosidade entre os pais ou qualquer 

restrição em relação a convivência paterna imposta pela detentora da 

guarda fática. Apenas a título de esclarecimento, salienta-se que o 

instituto da guarda compartilhada não induz a duplicidade de residência, 

mas busca pluralizar os deveres de vigilância, assistência, educação e 

representação por ambos os genitores de forma geral, definindo-se 

precipuamente um domicílio base para a moradia da criança. Cumpre 

registrar que o objetivo da guarda compartilhada não é apenas aumentar o 

período de tempo que o filho fica com os genitores, a questão é muito mais 

profunda e responsável. O compartilhamento em questão possibilita a 

presença de ambos os pais na tomada de decisões acerca do futuro dos 

filhos, respeitando-se os princípios consagrados na Constituição Federal, 

em especial, o da dignidade da pessoa humana, da isonomia e da proteção 

estatal à família. Assim, além de incidir sobre o processo decisório em 

relação à criança (escolha da escola, do esporte, da atividade extra etc.), 

sobre a responsabilidade civil por eventual dano causado pelo menor 

(artigo 932, I, CC) e, principalmente, sobre o convívio diuturno, enfim, 

ambos os pais mantêm uma autoridade equivalente sobre o filho, decidindo 

situações e orientando o filho sobre questões educacionais, morais, 

comportamentais e religiosas, além de outras condizentes com a formação 

e desenvolvimento sadio da criança. Ou seja, o compartilhamento da 

guarda refere-se à responsabilidade e a autoridade parental, e não ao 

domicílio. Ou seja, o compartilhamento da guarda refere-se à 

responsabilidade e a autoridade parental, e não ao domicílio. Desse modo, 

invocando o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, no 

vertente caso, nesta fase de cognição sumária, concedo a modalidade de 

guarda compartilhada em favor dos genitores Jakeline B. de O. E Cesar P. 

da C. elegendo-se como domicilio base a residência materna haja vista o 

contexto em que a prole comum encontra-se inseridas. Lavre-se o 

competente termo, com as cautelas legais. Outrossim, com o objetivo de 

fortalecer os vínculos afetivos estabeleço em favor do genitor o direito de 

convívio com os filhos na seguinte forma: a) finais de semanas alternados, 

devendo o genitor buscar os filhos na residência materna a partir das 8h 

de sábado e devolvê-lo até as 19h do domingo, iniciando no final de 

semana subsequente à citação do demandando; b) primeira metade das 

férias escolares de inverno e verão os filhos ficarão com genitor, 

invertendo-se no ano seguinte; c) no Natal, assim compreendido o período 

decorrido entre dias 22 e 27 de dezembro, a prole ficará com o genitor; e 

no Ano Novo, assim o período compreendido o período decorrido entre os 

dias 28 de dezembro e 02 de janeiro, com a mãe, invertendo-se, ano a 

ano. Neste ano de 2020 as festividades natalinas começam com pai; d) dia 

dos pais e aniversário do genitor os filhos permanecerão em sua 

companhia (observando-se, no entanto, que os estudos não poderão ser 

prejudicados); e) no aniversario de cada filho o aniversariante ficará com 

o pai nos anos pares e com a mãe nos anos ímpares (observando-se, no 

entanto, que poderão ajustar no dia, a permanência rateada do filho na 

data festiva, não podendo, em qualquer caso, a rotina escolar ser 

prejudicada), sem prejuízo de eventual alteração, futuramente, caso 

sobrevenham outros elementos que possam ensejar eventual mudança do 

que ficou aqui decidido, após a instrução probatória ou ajuste entre as 

partes. Nesse ponto, espera-se dos genitores que possam agir 

colaborativamente, empreendendo esforços para o bom equacionamento 

dos temas relativos à convivência com os filhos de modo a protegê-los, 

em lugar de criar situações que não favorecem a segurança e 

solidificação de vínculos, familiares e sociais. De mais a mais, o período de 

convivência paterna poderá ser objeto de ampliação paulatina e gradual. 

Não é em decisão liminar que tal questão será solucionada, de modo que 

com a instrução do feito deverá ser alargado o convívio paterno-filial, 

fundamental para o desenvolvimento saudável das crianças e de 

concessões e alargamento do período pela genitora. Importante registrar 

que: 'A concessão de guarda, seja ela provisória ou de caráter definitivo, 

não faz coisa julgada, podendo ser modificada no interesse exclusivo do 

menor e desde que não tenham sido cumpridas as obrigações pelo seu 

guardião. É verdade que a decisão poderá ser revista a qualquer tempo, 

no interesse da criança ou do adolescente. Esse é o reiterado 

entendimento de nossos Tribunais: RT 637/52, 628/106, 596/262'. (In 

LIBERATI, Wilson Donizeti. COMENTÁRIOS AO ESTATUTO DA CRIANÇA E 

DO ADOLESCENTE. São Paulo: Ed. Malheiros, 1997, v.4, p 27). V. 

Doravante, comprovada documentalmente a filiação entre os três 

requerentes e a parte requerida, à escassez de comprovação dos 

rendimentos do demandado, fixo, na forma do art. 4º da Lei de Alimentos, 

alimentos provisórios em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, a 

qual deverá ser pagos mediante depósito/transferência na conta bancária 

da representante legal da criança, até o dia 10 (dez) de cada mês. 

Assinado que com a formação do contraditório, este juízo poderá 

redimensionar o valor inicialmente estipulado, seja para majorar ou minorar 

referido quantum. Oportunamente, deixo de fixar a obrigação de custeio 

de parte das despesas extraordinárias por entender estar o patamar ora 

fixado em sintonia aos elementos iniciais trazidos a conhecimento, 

mormente à escassez de corroboração doas ganhos do alimentante. VI. 

Ante o interesse em baila e ausentes outros pedidos fundamentados na 

urgência, designo audiência de conciliação para a data de 03 de março de 

2020 às 16h30min, a realizar-se no Núcleo de Conciliação deste Juízo. 

Cite-se a parte requerida, cientificando-os do teor da presente decisão, 

acompanhada de advogado, atentando-se a Serventia, no cumprimento da 

presente determinação, ao quanto disposto no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do 

CPC. Em não havendo acordo na audiência, poderá a demandada 

contestar o presente, desde que o faça por intermédio de advogado, no 

prazo legal a contar da realização da solenidade, sob pena de 

reputarem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 341, CPC). 

Após, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação, seguido de parecer ministerial. VII. Inexistindo 

acordo em audiência, elabore-se o estudo social e psicológico visando 

aferir a higidez da convivência familiar na residência das partes, 

notadamente com o objetivo de aferir a melhor forma de convivência com o 

genitor não guardião, a ser realizado pela equipe multidisciplinar do Juízo, 

fixando para a entrega do laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

ciência do referido setor da presente determinação. Aportando os 

respectivos relatórios, intimem-se para querendo, manifestar-se, seguido 

de parecer ministerial. VIII. Por fim, assinalo que a autora deverá 

apresentar o documento hábil a comprovar a propriedade do bem imóvel 

descrito na proemial, consoante a lei adjetiva civil, objetivando subsidiar o 

provimento do mérito. Ressalta-se que em caso de inércia no atendimento 

ao comando, o juízo não deliberará acerca da partilha da propriedade 

vindicada, nos termos do que dispõem os arts. 1.227 e 1.245, do CC. 

Destarte, registro que acaso a parte interessada não possua a 

documentação necessária ao conhecimento da matéria, isto é, a matrícula 

atualizada dos imóveis com a propriedade devidamente registrada em 

favor dos litigantes, o juízo não deliberará acerca de tal partilha, a qual 

poderá ser dirimida na via extrajudicial. Notifique-se. Intime-se. Às 

providências. Rondonópolis/MT, 07 de fevereiro de 2020. (assinatura 

digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
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Parte(s) Polo Ativo:

A. G. D. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. S. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003428-25.2016.8.11.0003. Vistos. A teor do parecer 

ministerial retro e tendo em vista o ônus da prova que recai sobre o autor, 

intime-o para que apresente os três últimos holerites referente ao vinculo 

trabalhista alusivo ao contrato do SESI, no prazo de cinco dias. Acaso se 

mantenha inerte ou deixe de atender ao presente comando, tal será 

valorado quando do enfrentamento do mérito. Após, renove-se vista à 

requerida e ao Parquet. Intime-se. Rondonópolis, 11.02.2020. Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7861 Nr: 1435-67.1993.811.0003

 AÇÃO: Sobrepartilha->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 STELA PAIM GOMES DE ARRUDA, NATANIEL 

CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO JOSE BOSCO GOMES DE ARRUDA ( 

ESPOLIO )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330/MT, Thelma Aparecida Garcia 

Guimarães - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MAX ALLAN DA 

SILVA MANSO GOMES, para devolução dos autos nº 

1435-67.1993.811.0003, Protocolo 7861, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 743262 Nr: 3968-61.2014.811.0003

 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: KVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MNDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT, SANDRA BONIFACIO - OAB:MT/6541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JÚLIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:MT/11716, KELY FERNANDA SCHUMANN - OAB:18.445

 INTIMAÇÃO DO LEILOEIRO : Dr. Silvio Luiz Silva Moura Leite, Leiloeiro 

Público Oficial, inscrito junto à JUCEMAT sob o n.º 021/2012, com 

endereço eletrônico: contato@mlleiloes.com.br, para realizar o leilão do r. 

bem de raiz pela modalidade presencial e eletrônica, caso aceite o 

encargo, deverá o Sr. Leiloeiro, em 05 (cinco) dias, designar local, data e 

horário para realização do leilão presencial e eletrônico, estado os autos a 

disposição para análise e providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 343007 Nr: 10934-89.2004.811.0003

 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: APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA, CACIO OLIVEIRA 

FERRO, FERNANDO DE OLIVEIRA FERRO, FLAVIO DE OLIVEIRA FERRO, 

CACIO OLIVEIRA FERRO, SANDRA DE OLIVEIRA DERRO, GELEUSA DE 

OLIVEIRA FERRO, JOSE DE OLIVEIRA FERRO, GILVAN DE OLIVEIRA 

FERRO, GIVALDO DE OLIVEIRA FERRO, GIVONETE FERRO DE SOUZA, 

ADJILSINEIA CARVALHO DE OLIVEIRA FERRO, ALINE GAMARRA FERRO, 

BEATRIZ GAMARRA FERRO, MAGNA GAMARRA FERRO, DEIVID 

GAMARRA FERRO, LEUNICE ROSA DE GREGORI DAL FORNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MANOEL DE OLIVEIRA FERRO, 

PAULO RODRIGUES SIEMIONKO, ESPOLIO DE ERACLIDES JOAO DAL 

FORNO, ANTONIO PICHIONNI FERREIRA, ADUBOS TREVO S/A - GRUPO 

TREVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO LOPES DE SOUSA - 

OAB:3948/MT, ADILON PINTO DA SILVA - OAB:6258/B, ADILON PINTO 

DA SILVA - OAB:6258-B/MT, ADRIANA REGINA PIETSCH SACOMORI 

LIMA MARANHAO - OAB:33.571/PR, ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213/MT, ALMAR BUSNELO - OAB:12213/MT, ARMANDO 

OTAVIO MARCONDES GUIDIO - OAB:2356/MT, DANIELLE FARIA 

SOUZA - OAB:9.768 MT, ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - 

OAB:13.352, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032/MT, 

HEBLAIMA OTÍLIA CECILIO DOMBROSKI - OAB:24206/O, Luciano 

Gabilan SANCHES - OAB:MT0017255O, PATRÍCIA AZEVEDO DE 

MEDEIROS - OAB:14.189-MT, SAULO AUGUSTO C. R. BANDEIRA 

BASTOS - OAB:10525/MT, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - 

OAB:OAB/MT 8956, VALTER APOLINÁRIO DE PAIVA - OAB:6734-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B/MT, ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - OAB:11136/MT, 

ARMANDO OTAVIO MARCONDES GUIDIO - OAB:2356/MT, CLAUDIA 

MARIA CANDIDO DA COSTA LUGLI - OAB:MT/10503, EDUARDO FELIPE 

CUNA BARBOSA - OAB:OAB/RS 29.400, FLAVIO FERNANDES 

DOMINGOS DE SIQUEIRA - OAB:MT/10.094, GERALDO DE VITTO JR. - 

OAB:4.838-A, SAJÚNIOR LIMA MARANHÃO - OAB:MT/6.356, SHIRLEI 

MESQUITA SANDIM - OAB:5257/MT

 Vistos etc.,

1. A teor do requerimento vertido à fl. 926, renove-se a emissão do alvará 

de fl. 905 pelo prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, 

rechaçando, desde já, o lapso sine die almejado, eis que contraproducente 

à finalidade tendente a quitação das dívidas dantes referidas.

2. Outrossim, considerando-se a interposição de agravo de instrumento 

(fls. 928/939), mantenho pelos próprios fundamentos a decisão 

hostilizada.

Aguarde-se ulterior deliberação do órgão ad quem.

3. Por oportuno, advirta-se a Sra. Aparecida Lopes de Oliveira sobre a 

necessidade de atualização de seu endereço nos autos, nos termos do 

art. 77, V, do CPC c/c art. 274, do mesmo Codex.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 274166 Nr: 5777-77.2000.811.0003

 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: JAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJJLCA, SAA, AAA, JAA, JJAA, CFP, GA, 

AA, SADO, ASJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENICIO AVELINO SANTOS - 

OAB:OAB/MT15525, JOSIANNE ALMEIDA DE SOUZA - OAB:16493, 

PATRÍCIA SILVA SOUZA - OAB:21198/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO ROSELLI - 

OAB:188878/SP, CAIRO JOSE FERREIRA - OAB:MT/2.378, CÉZAR 

COSTA SOUZA - OAB:OAB/GO 38977, CLAUDIA SOLANGE DE 

ALMEIDA MORAES LEMES - OAB:OAB/MT 14.334-B, GUSTAVO 

GOMES GARCIA - OAB:13299/MT, IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245, MARLUS GAVIOLLI COSTA - OAB:216305 OAB/SP, 

PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - OAB:12071/MT, PRISCILA IKEDA 

CAETANO - OAB:MT0018596/O, PRISCILA SANTOS RAIMUNDI 

CARLOS PEREIRA - OAB:18022/O, RENATA MARCHIORO - 

OAB:OAB/MT 14.909, RICARDO SORDI MARCHI - OAB:154127, 

Rosideth Rosa Ribeiro - OAB:10430-E, RUBIane keli nassoni - 

OAB:12.419, SERGIO LUIZ CARVALHO PAIXÃO - OAB:155.847-SP, 

TANIA BENEDITA CORREIA - OAB:12179/MT, THIAGO DE SOUZA - 

OAB:OAB/GO 35085

 (...).No caso em tela, o que se visa com os embargos de declaração é a 

modificação dos fundamentos da decisão, o que somente poderá ocorrer 
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através de recurso próprio.Desta feita, recebo e conheço o recurso, 

porém nego-lhe provimento, mantendo-se a decisão em seus exatos 

termos.Na confluência destes fundamentos, estando evidenciado o 

caráter protelatório dos embargos, APLICO, prudentemente, ex officio, a 

multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, no patamar 

de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, em favor da 

embargante, advertindo-a quanto a possibilidade de majoração em caso de 

reiteração dos embargos protelatórios (§3º, do r. dispositivo legal).Sem 

embargo, a eventual concessão do beneplácito legal da Assistência 

Judiciária Gratuita em favor da parte embargante não a exime do 

pagamento da multa e indenizações eventualmente impostas, conforme 

dicção expressa do art. 98, §4º, do CPC. Na hipótese vertente, o 

pagamento da r. penalidade poderá ser recolhido até o final da presente 

actio, podendo interpor qualquer recurso independentemente de seu 

depósito prévio.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 817465 Nr: 2036-67.2016.811.0003

 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: YSG, LSG, KCSDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERODILCE SANTOS 

GUIMARÃES - OAB:16518, LUCIMARA DE OLIVEIRA PAIVA - 

OAB:15991/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido por 

Yasmin S. G. (d.n. 01/01/2003) e Luísa S. G. (d.n. 04/10/2007 e condeno 

Vanlaer P. G., a pagar-lhe pensão alimentícia, pleiteado na forma do intuitu 

familiae, no importe mensal de 20% (vinte por cento) de seus rendimentos 

líquidos, assim entendida sua remuneração depois de deduzidos os 

descontos legais e obrigatórios (INSS e IR), com incidência sobre décimo 

terceiro salário, férias regulamentares, terço constitucional de férias 

(REsp. 1106654 / RJ) e eventuais verbas rescisórias, excluídas as férias 

indenizadas, adicionais decorrentes de trabalho extraordinário (horas 

extras) ou em jornada noturna, participação nos lucros e resultados da 

empregadora (PLR). Assim como, exclui-se as demais verbas de caráter 

indenizatório e depósitos a título de Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço, dado o caráter personalíssimo dessas verbas.Oficie-se ao órgão 

empregador do demandado, para que proceda ao desconto dos alimentos 

e o respectivo repasse à representante legal das demandantes (fl. 

24).Sem custas ante a gratuidade da justiça precedentemente 

deferida.Finalmente, face ao resultado do julgamento e a sucumbência, 

bem como considerando a natureza da ação e o trabalho efetivado e o 

tempo despendido, condeno a requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios que fixo em 20% (dez por cento) do valor da causa, 

consoante o que determina o art. 85, § 2º, do CPC, cuja verba haverá de 

ser depositada em prol do Fundo da Defensoria Pública de Mato 

Grosso.Ressalte-se que a exigibilidade das referidas verbas ficarão 

suspensas enquanto perdurar a impossibilidade da parte em adimpli-las, 

nos termos do art. 98, §3º, do CPC, ante a gratuidade de justiça 

concedida.Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais.Ciência ao Ministério Público. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 11 de fevereiro de 

2020.Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 767787 Nr: 1240-13.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMGA, VAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIVALDO MATIAS SOARES - 

OAB:16058/MT

 Vistos etc.,

Considerando que o demandado foi devidamente intimado da penhora 

levado a efeito às fls. 96/97, tendo o prazo transcorrido in albis sem 

qualquer manifestação, proceda-se o levantamento dos valores 

precedentemente penhorados em conta bancária a ser informada nos 

autos no prazo de 05 (cinco) dias.

Na oportunidade, deverá a parte exequente apresentar cálculo atualizado 

do débito, decotando-se eventuais parcelas pagas no curso do processo, 

sob pena de extinção.

Ultimadas as diligências, tornem os autos conclusos para apreciação do 

pedido vertido à fl. 100.

Sem prejuízo, 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. 

ADILSON BENEDITO BONFIM ostenta vínculo empregatício formal em 

aberto, conforme extrato anexo.

Às providências.

Citação

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002620-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. I. D. O. R. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. S. O. (REU)

 

Parte Autora: JÚLYA GABRIELLA OLIVEIRA (d.n. 09/07/2014), menor, 

representada por sua genitora, EDUARDA ISTEFANI DE OLIVEIRA RAMOS, 

brasileira, solteira, diarista, portadora da cédula de identidade RG n.º 

3009386-4 SSP/MT e CPF/MF 075.743.181-07. PARTE REQUERIDA 

FABRICIO DA SILVA OLIVEIRA. PRAZO: 20 (VINTE) DIAS - PROCESSO: 

1002620-83.2017.8.11.0003 - PJE – FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA FABRICIO DA SILVA OLIVEIRA, brasileiro, demais 

qualificações ignoradas, atualmente em local ignorado e incerto, dos 

termos da presente ação, para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o 

pagamento do débito alimentar no valor de R$ 2.213,00 (dois mil duzentos 

e treze reais), sob pena de acréscimo da multa de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da dívida, nos termos do art. 523, do CPC. RESUMO DA 

INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, promovida 

pela parte acima. Requer ao final, seja julgada procedente a ação, a fim de 

que cumpra o acordo e contribua com os alimentos em favor do 

requerente. Despacho/Decisão: Vistos etc., Estando o executado em local 

incerto e não sabido, defiro a citação do mesmo pela via editalícia. Fixo o 

prazo de 20 (vinte) dias para o edital, correndo da data da publicação 

única. (...) Às providências. Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - 

MT, 11 de fevereiro de 2020. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Citação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001636-94.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANINE BISPO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

EDITAL DE CITAÇÃO. Parte Autora: JANINE BISPO DE OLIVEIRA, brasileira, 

solteira, serviços gerais, portadora do RG nº 651 301 SSP/MT, CPF/MF 

617.045.041-04. Parte Requerida: NÃO HÁ. PRAZO: 20 (VINTE) DIAS - 

PROCESSO: 1001636-94.2020.8.11.0003 - PJE - FINALIDADE: CITAÇÃO 

DE TERCEIROS E EVENTUAIS INTERESSADOS, para, querendo, responder 

a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, a contar do dia útil 

seguinte ao término do prazo do edital (art. 335, III, c/c 231, IV, ambos do 

CPC/2015). RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE RESTAURAÇÃO 

DE REGISTRO CIVIL, promovida pela parte autora. O requerente nasceu 

em 13/06/1972, na cidade de Rondonópolis/MT, e foi registrada no Cartório 

de Registro Civil de Ponte de Pedra/MT, e quando necessitou da Segunda 

Via da sua Certidão de Nascimento, o Cartório informou que a requerente 

não está registrada no referido cartório. A parte autora requer ao final, 

seja julgada procedente a ação, a fim de que seja restaurada a sua 

certidão de nascimento. Despacho/Decisão: Vistos etc., (...) Tratando-se 

de restauração de registro civil, citem-se os eventuais interessados, via 

edital, com o prazo de 20 (vinte) dias. Após, abra-se vista ao Ministério 

Público. Às providências. Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 

11 de fevereiro de 2020. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002928-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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J. C. F. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. D. S. (EXECUTADO)

 

Parte Autora: MATHEUS HENRIK CARDOSO DE SOUZA (d. n. 01/01/2006), 

menor, representado por sua genitora, JOSIANE CARDOSO FREIRE, 

brasileira, solteira, cortadeira, portadora do RG n.º 1738409-5 SSP/MT e 

CPF/MF 025.627.281-65. PARTE REQUERIDA ARMANDO JUNIOR DE 

S O U Z A .  P R A Z O :  2 0  ( V I N T E )  D I A S  -  P R O C E S S O: 

1002928-85.2018.8.11.0003 - PJE – FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA ARMANDO JUNIOR DE SOUZA, brasileiro, demais 

qualificações ignoradas, atualmente em local ignorado e incerto, dos 

termos da presente ação, para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o 

pagamento do débito alimentar no valor de R$ 5.605,66 (cinco mil 

seiscentos e cinco reais e sessenta e seis centavos) sobre o valor da 

dívida, nos termos do art. 528, do CPC. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de 

AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, promovida pela parte acima. 

Requer ao final, seja julgada procedente a ação, a fim de que cumpra o 

acordo e contribua com os alimentos em favor do requerente. 

Despacho/Decisão: Vistos etc., Estando o executado em local incerto e 

não sabido, defiro a citação do mesmo pela via editalícia. Fixo o prazo de 

20 (vinte) dias para o edital, correndo da data da publicação única. (...) Às 

providências. Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 11 de 

fevereiro de 2020. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000983-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. G. R. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. M. C. (EXECUTADO)

 

Parte Autora: MIGUEL RUEDA CORREIA (d.n. 24/08/2012), menor, 

representado por sua genitora BRUNA GABRIELA RUEDA DA SILVA, 

brasileira, solteira, esteticista, portadora do RG n.º 2149514-9 SSP/MT e 

CPF/MF 034.300.781-9. PARTE REQUERIDA DIEGO MATOS CORREIA. 

PRAZO: 20 (VINTE) DIAS - PROCESSO: 1000983-63.2018.8.11.0003 - PJE 

– FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA DIEGO MATOS CORREIA, 

brasileiro, demais qualificações ignoradas, atualmente em local ignorado e 

incerto, dos termos da presente ação, para no prazo de 15 (quinze) dias 

efetuar o pagamento do débito alimentar no valor de R$ 1.273,48 (um mil, 

duzentos e setenta e três reais e quarenta e oito centavos) sobre o valor 

da dívida, nos termos do art. 528, do CPC. RESUMO DA INICIAL: Trata-se 

de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, promovida pela parte acima. 

Requer ao final, seja julgada procedente a ação, a fim de que cumpra o 

acordo e contribua com os alimentos em favor do requerente. 

Despacho/Decisão: Vistos etc., Estando o executado em local incerto e 

não sabido, defiro a citação do mesmo pela via editalícia. Fixo o prazo de 

20 (vinte) dias para o edital, correndo da data da publicação única. (...) Às 

providências. Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 11 de 

fevereiro de 2020. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007175-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. S. D. R. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. D. S. (EXECUTADO)

 

Parte Autora: WESLEY DOS SANTOS FARIAS (d. n. 11/10/2003) e 

WENDER DOS SANTOS FARIAS (d.n13/02/2001), menores, representados 

por sua genitora VALDINEA SANTOS DO RÊGO, brasileira, solteira, 

portadora do RG 1797034-2 SSP/GO e CPF/MF 009.755.901-62. PARTE 

REQUERIDA MIGUEL FARIAS DOS SANTOS. PRAZO: 20 (VINTE) DIAS - 

PROCESSO: 1007175-12.2018.8.11.0003 - PJE – FINALIDADE: CITAÇÃO 

DA PARTE REQUERIDA MIGUEL FARIAS DOS SANTOS, brasileiro, demais 

qualificações ignoradas, atualmente em local ignorado e incerto, dos 

termos da presente ação, para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o 

pagamento do débito alimentar no valor de R$ 879,86 (oitocentos e setenta 

e nove reais e oitenta e seis centavos) sobre o valor da dívida, nos termos 

do art. 528, do CPC. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, promovida pela parte acima. Requer ao 

final, seja julgada procedente a ação, a fim de que cumpra o acordo e 

contribua com os alimentos em favor do requerente. Despacho/Decisão: 

Vistos etc., Estando o executado em local incerto e não sabido, defiro a 

citação do mesmo pela via editalícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para o 

edital, correndo da data da publicação única. (...) Às providências. Eu, 

Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 11 de fevereiro de 2020. 

Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003238-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. L. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. C. D. S. (REU)

 

Parte Autora: EVELYN SOPHIA DOS SANTOS SILVA (d. n. 20/09/2016), 

menor, representado por sua genitora, ANA LUCIA LEANDRO DOS 

SANTOS, brasileira, solteira, portadora do RG n.º 21051828 SSP/MT e 

CPF/MF 034.811.671-30. PARTE REQUERIDA ALDECIR JOSE CAMPOS DA 

S I L V A .  P R A Z O :  2 0  ( V I N T E )  D I A S  -  P R O C E S S O: 

1007175-12.2018.8.11.0003 - PJE – FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA ALDECIR JOSE CAMPOS DA SILVA, brasileiro, demais 

qualificações ignoradas, atualmente em local ignorado e incerto, dos 

termos da presente ação, para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o 

pagamento do débito alimentar no valor de R$ 1.600,69(um mil seiscentos 

e sessenta e nove centavos) sobre o valor da dívida, nos termos do art. 

523, do CPC. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA, promovida pela parte acima. Requer ao final, seja julgada 

procedente a ação, a fim de que cumpra o acordo e contribua com os 

alimentos em favor do requerente. Despacho/Decisão: Vistos etc., 

Estando o executado em local incerto e não sabido, defiro a citação do 

mesmo pela via editalícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para o edital, 

correndo da data da publicação única. (...) Às providências. Eu, Auxiliar 

Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 11 de fevereiro de 2020. Gestor 

Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000283-53.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. D. L. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. D. S. (REU)

Outros Interessados:

R. T. L. (TERCEIRO INTERESSADO)

DANIEL DA COSTA GARCIA OAB - MT0009478A-O (ADVOGADO(A))

MARCELO DA SILVA LIMA OAB - MT4272-O (ADVOGADO(A))

ANDREIA MESQUITA DA SILVA OAB - MT15209/O (ADVOGADO(A))

JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA OAB - MT0017783A 

(ADVOGADO(A))

 

Parte Autora: Parte Autora: ÁDRIA ROZA CAMARGO (d. n. 20/06/2007), 

menor, representado por sua avó, MARIA ROZA DE LIMA, brasileira, 

convivente, do lar, RG 1517779-3 SSP/MT, CPF 000.199.271-69. PARTE 

REQUERIDA ADRIANO CAMARGO DOS SANTOS, brasileiro, inscrito no 

CPF/MF 000.524.921-09. PRAZO: 20 (VINTE) DIAS - PROCESSO: 

1000283-53.2019.8.11.0003 - PJE – FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA ADRIANO CAMARGO DOS SANTOS, brasileiro, demais 

qualificações ignoradas, atualmente em local ignorado e incerto, dos 

termos da presente ação, para querendo, responder no prazo de 15 

(quinze) dias. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS, 

promovida pela parte acima. Requer ao final, seja julgada procedente a 

ação, a fim de que sejam fixados os alimentos em favor do requerente. 

Despacho/Decisão: Vistos etc., Estando o executado em lugar incerto e 

não sabido, defiro o pedido retro, cite-se via edital. Fixo o prazo de 20 

(vinte) dias para o edital, correndo da data da publicação única. (...) Às 

Providências. Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 11 de 

fevereiro de 2020. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001145-24.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. N. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. V. A. D. S. (EXECUTADO)

 

Parte Autora: ALICE EMANUELLE RIBEIRO SOUZA (d. n. 09/03/2018), 
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menor, representado por sua genitora, LUDMILLA RIBEIRO NOGUEIRA, 

brasileira, solteira, estudante, RG nº. 2816696-5 SSP/MT, CPF nº. 

065.267.371-61. PARTE REQUERIDA WISLEY VINICIUS ALMEIDA DE 

S O U Z A .  P R A Z O :  2 0  ( V I N T E )  D I A S  -  P R O C E S S O: 

1001145-24.2019.8.11.0003 - PJE – FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA WISLEY VINICIUS ALMEIDA DE SOUZA, brasileiro, demais 

qualificações ignoradas, atualmente em local ignorado e incerto, dos 

termos da presente ação, para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o 

pagamento do débito alimentar no valor de R$ 931,03 (novecentos e trinta 

e um reais e três centavos) sobre o valor da dívida, nos termos do art. 

528, do CPC. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA, promovida pela parte acima. Requer ao final, seja julgada 

procedente a ação, a fim de que cumpra o acordo e contribua com os 

alimentos em favor do requerente. Despacho/Decisão: Vistos etc., 

Estando o executado em local incerto e não sabido, defiro a citação do 

mesmo pela via editalícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para o edital, 

correndo da data da publicação única. (...) Às providências. Eu, Auxiliar 

Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 11 de fevereiro de 2020. Gestor 

Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003280-09.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. M. D. L. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. G. D. (EXECUTADO)

 

Parte Autora: ELIZA KAROLINA GONÇALVES MARTINS (d. n. 19/05/2017), 

menor, representado por sua genitora, JESSICA CAROLINA MARTINS DE 

LIMA, brasileira, solteira, manicure, RG nº. 2632181-5 SSP/MT, CPF nº. 

049.311.461-04. PARTE REQUERIDA JHONATAN GONÇALVES DIAS. 

PRAZO: 20 (VINTE) DIAS - PROCESSO: 1003280-09.2019.8.11.0003 - PJE 

– FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA JHONATAN 

GONÇALVES DIAS, brasileiro, demais qualificações ignoradas, atualmente 

em local ignorado e incerto, dos termos da presente ação, para no prazo 

de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento do débito alimentar no valor de 

R$ 489,50 (quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos) 

sobre o valor da dívida, nos termos do art. 528, do CPC. RESUMO DA 

INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, promovida 

pela parte acima. Requer ao final, seja julgada procedente a ação, a fim de 

que cumpra o acordo e contribua com os alimentos em favor do 

requerente. Despacho/Decisão: Vistos etc., Estando o executado em local 

incerto e não sabido, defiro a citação do mesmo pela via editalícia. Fixo o 

prazo de 20 (vinte) dias para o edital, correndo da data da publicação 

única. (...) Às providências. Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - 

MT, 11 de fevereiro de 2020. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000737-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE UMUARAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY FOIANI DE BRITTOS OAB - PR83049 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MODESTO MONTEIRO LEITE JUNIOR (REQUERIDO)

SILVIA MONICA DE OLIVEIRA (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. 28906355 , nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 10 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: 1046392-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA DO CARMO TRISTAO (REQUERENTE)

JAIR DE PAULA TRISTAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA GRZYBOWSKI OAB - PR32662 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA PAULA PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Certifico que o do despacho de id. 

25143097, por falha eletrônica, não foi publicado pelo DJE - TJMT, razão 

pela qual promovo a intimação da parte autora para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão de id. 25113715. Cuiabá, 11 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: 1046450-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOREMUS ALIMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER DE OLIVEIRA LEME OAB - SP141328 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MS INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Certifico que a intimação id. 25117926, 

por falha eletrônica, não foi publicada pelo DJE - TJMT, razão pela qual 

promovo a intimação da parte interessada para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a ser 

realizado por meio do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do 

M a t o  G r o s s o ( e n d e r e ç o 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), sob pena de 

devolução da carta precatória, independentemente de cumprimento. 

Cuiabá, 11 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: 1044485-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIANE ANTONIA SOARES PEREIRA OAB - AC2286 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Certifico que a intimação de id. 

24898459, por falha eletrônica, não foi publicada pelo DJE - TJMT, razão 

pela qual promovo a intimação da parte interessada para efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, a ser realizado por meio do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d o  M a t o  G r o s s o ( e n d e r e ç o 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), sob pena de 

devolução da carta precatória, independentemente de cumprimento. 

Cuiabá, 11 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: 1042596-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MOGI-GUACU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE CARNEVALI GOMES OAB - SP247645 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRACI MARTINS DONEGA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Certifico que a intimação de id. 

26634549, por falha eletrônica, não foi publicada pelo DJE - TJMT, razão 

pela qual promovo a intimação da parte interessada para efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067612/2/2020 Página 96 de 375



dias, a ser realizado por meio do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d o  M a t o  G r o s s o ( e n d e r e ç o 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), sob pena de 

devolução da carta precatória, independentemente de cumprimento. 

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista 

Judiciário Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013255-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO 

SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - SP182679 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA JULIANO (REQUERIDO)

MARISA CAMARGO PUPIN (REQUERIDO)

DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1013255-38.2019.811.0041 Vistos. Expeça-se 

novo mandado de intimação dos sócios Flavia Salem Gonçalves e João 

Antonio Nunes da Cunha, observando os endereços constantes da 

petição de id. 23967808. No que se refere ao sócio Benedito Eliseu 

Schuring, intime-se a parte interessada para se manifestar em 05 (cinco) 

dias acerca da certidão de id. 24960167. Após o regular cumprimento do 

ato, certifique-se e devolva-se ao juízo deprecante mediante a adoção das 

providências pertinentes. Às providências. Cuiabá, 11 de fevereiro de 

2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005576-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIO KROMINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA GOMES DE SOUZA OAB - MT21739/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE LIMA KROMINSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1005576-50.2020.811.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para, em 30 (trinta) dias corridos, apresentar 

nestes autos o comprovante de pagamento da diligência do oficial de 

justiça. Juntado tal documento, 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, 

cerifique-se e devolva-se à origem, no estado em que se encontra, 

igualmente observando as formalidades necessárias (CNGC/MT, art. 393). 

Às providências. Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014584-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. C. S. D. S. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLI ALVES MEDEIROS OAB - MT25596/O (ADVOGADO(A))

BRUNA JAQUELINE REIS SILVEIRA OAB - 050.228.021-20 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ TADEU DO PRADO JUNIOR (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Certifico que o do despacho de id. 

23082273, por falha eletrônica, não foi publicado pelo DJE-TJMT, razão 

pela qual promovo a intimação da parte autora para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão de id. 20641490, sob pena de devolução da 

carta precatória.. Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020. Felipe Ernandes 

Barbosa Correa Analista Judiciário Núcleo de Cartas Precatórias 

Autorizado(a) pela CNGC/MT

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005773-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

KELSON JOSE DIAS GOMES (REQUERIDO)

VANESSA FRANCIELY DA SILVA (REQUERIDO)

CERAMICA JUARA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL CARTA 

P R E C A T Ó R I A  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005773-05.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: CERAMICA JUARA LTDA - ME, VANESSA FRANCIELY DA 

SILVA, KELSON JOSE DIAS GOMES Vistos. Intime-se o patrono da parte 

interessada para, em 30 (trinta) dias corridos, apresentar nestes autos o 

comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça. Juntado tal 

documento, 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, art. 393). 

Às providências. Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1046684-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMINER RODER SALIBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GUILHERME RODER SALIBA OAB - RJ111872 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NESTOR RACHID SALIBA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Certifico que a intimação de id. 

25256248, por falha eletrônica, não foi publicada pelo DJE - TJMT, razão 

pela qual promovo a intimação da parte autora para em 5 (cinco) dias 

apresentar a matrícula atualizada do imóvel a ser avaliado, conforme 

despacho de id.25069088. Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020. Felipe 

Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário Núcleo de Cartas Precatórias 

Autorizado(a) pela CNGC/MT

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1033528-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V F COMERCIO DE ESQUADRIAS E VIDROS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANUSA SERENA ONEDA OAB - MT0013124A-B (ADVOGADO(A))

RAQUEL CASONATTO OAB - MT0010798A (ADVOGADO(A))

TATIANA MARIANI BARAZETTI OAB - MT21074/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. L. CONSTRUTORA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1033528-38.2019.811.0041 Vistos. Considerando o 

requerimento de id. 2654003, devolva-se a presente à origem, no estado 

em que se encontra, mediante a adoção das formalidades necessárias. 

Às providências. Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1046260-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA WODZIK DA SILVA OAB - TO6622 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILDO GONCALVES DA SILVA (TESTEMUNHA)

ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Certifico que a intimação de id. 

25114408, por falha eletrônica, não foi publicada pelo DJE - TJMT, razão 

pela qual promovo a intimação da parte interessada para apresentar nos 

autos guia de recolhimento das custas judiciais, no prazo de 05 (cinco) 

dias , sob pena de devolução da carta precatória, independentemente de 

cumprimento. Cuiabá, 11 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: 1046276-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LA RESERVE HOTEL RESIDENCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO EUFRASIO DE ABREU OAB - RJ60862 (ADVOGADO(A))

VAGNER EUFRASIO DE ABREU OAB - RJ67029 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LÚCIA PEREIRA ASSAIFE (REQUERIDO)

JOSÉ CARLOS ASSAIFE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Certifico que a intimação de id. 

251144378, por falha eletrônica, não foi publicada pelo DJE - TJMT, razão 

pela qual promovo a intimação da parte interessada para efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, a ser realizado por meio do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d o  M a t o  G r o s s o ( e n d e r e ç o 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), sob pena de 

devolução da carta precatória, independentemente de cumprimento. 

Cuiabá, 11 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: 1046070-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISBRAVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO CAPUTO BASTOS PASCHOAL OAB - DF39000 (ADVOGADO(A))

TERENCE ZVEITER OAB - DF11717 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DF PACK EMBALAGENS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULINO PEREIRA DE BELEM OAB - 010.505.901-39 (REPRESENTANTE)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Certifico que a intimação de id. 

25105438, por falha eletrônica, não foi publicada pelo DJE - TJMT, razão 

pela qual promovo a intimação da parte interessada para efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, a ser realizado por meio do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d o  M a t o  G r o s s o ( e n d e r e ç o 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), sob pena de 

devolução da carta precatória, independentemente de cumprimento. 

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista 

Judiciário Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019877-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANTINO MACHADO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO OAB - MT20144/O 

(ADVOGADO(A))

SELSO LOPES DE CARVALHO OAB - MT3556/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO PEREIRA (REQUERIDO)

A I FERNANDES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Maplan Engenharia Construções e Serviços LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1019877-36.2019.811.0041 Vistos. Considerando o 

requerimento de id. 28913387, devolva-se a presente à origem, no estado 

em que se encontra, mediante a adoção das formalidades necessárias. 

Às providências. Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004419-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

NILTO JOSE BEDIN (REQUERIDO)

RECAPADORA SORRISO LTDA - EPP (REQUERIDO)

SERGIO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO(A))

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1004419-42.2020.8.11.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para, em 30 (trinta) dias corridos, apresentar 

nestes autos a guia de recolhimento das custas judiciais. Juntado o 

documento, conclusos para designação de audiência. 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, observando as 

formalidades necessárias (CNGC/MT, art. 393). Às providências. Cuiabá, 

11 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004493-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO JOAO DE SOUZA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA GABI SICUTO OAB - MT0018450A (ADVOGADO(A))

SANDRO NASSER SICUTO OAB - MT5126-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUERINO ANTONIO ZAURA (REQUERIDO)

TEREZA APARECIDA ZAURA SALES (REQUERIDO)

LUCIA ADRIANA ZAURA (REQUERIDO)

DIRCEU PAULO ZAURA (REQUERIDO)

SALETE ANA ZAURA (REQUERIDO)

MARCOS ANDRE ZAURA (REQUERIDO)

ALCEU ANTONIO ZAURA (REQUERIDO)

ROBERTO CARLOS ZAURA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEL QUINTELLA OAB - MT9563-O (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1004493-96.2020.8.11.0041 Vistos. Designo o dia 

10/03/2020, às 16h30min, para realização da audiência objeto do ato 

deprecado. Caberá ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, cuja intimação deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao causídico juntar aos autos, com antecedência 
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de pelo menos 3 (três) dias da data da solenidade, cópia da 

correspondência e do comprovante de recebimento (CPC, art. 455, caput e 

§1º), ficando dispensada a intimação pelo juízo. A parte pode 

comprometer-se a trazer a testemunha à audiência, independentemente da 

intimação de que trata o § 1o do referido art. 455, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que desistiu de sua inquirição, sendo certo, 

ademais, que a inércia na realização da intimação importará em 

desistência na produção da prova oral (CPC, art. 455, §§ 2° e 3°). A 

testemunha que for intimada e deixar de comparecer à sessão designada, 

sem motivo justificado, será conduzida coercitivamente e responderá 

pelas despesas do adiamento, nos termos do art. 455, §5º, do CPC. 

Comunique-se o dia e o horário da audiência ao juízo deprecante. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1055162-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GASPAR RADIODIFUSAO LTDA - ME (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO MURUCCI PIROVANI OAB - 387.752.206-87 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ELIAS NETTO (LITISCONSORTE)

Katiucia Lima alves (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1055162-90.2019.8.11.0041 Vistos. Designo o dia 

10/03/2020, às 15h00min, para realização da audiência objeto do ato 

deprecado. Caberá ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, cuja intimação deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao causídico juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 3 (três) dias da data da solenidade, cópia da 

correspondência e do comprovante de recebimento (CPC, art. 455, caput e 

§1º), ficando dispensada a intimação pelo juízo. A parte pode 

comprometer-se a trazer a testemunha à audiência, independentemente da 

intimação de que trata o § 1o do referido art. 455, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que desistiu de sua inquirição, sendo certo, 

ademais, que a inércia na realização da intimação importará em 

desistência na produção da prova oral (CPC, art. 455, §§ 2° e 3°). A 

testemunha que for intimada e deixar de comparecer à sessão designada, 

sem motivo justificado, será conduzida coercitivamente e responderá 

pelas despesas do adiamento, nos termos do art. 455, §5º, do CPC. 

Comunique-se o dia e o horário da audiência ao juízo deprecante. Ciência 

ao douto representante do Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1048964-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HSBC BANK BRASIL S.A.BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORILDO VOLPIN OAB - PR07256 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO DE SOUZA DANIEL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Embora devidamente intimada, a parte autora 

apenas promoveu o recolhimento das custas de distribuição da presente, 

deixando de comprovar o pagamento da diligência do oficial de justiça. 

Diante disso e impulsionando o presente feito, intimo a parte interessada 

para efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente carta precatória, 

independentemente de cumprimento. Destaco que a respectiva guia 

poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 11 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: 1001889-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. P. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA DE PAULA FARIA ROCHA OAB - 053.231.357-78 

(REPRESENTANTE)

LUCIANA SILVA OAB - DF37325 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. N. 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. 28431708, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 11 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: 1025709-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO ILHA DE RHODES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE ALMEIDA MONTE OAB - SP99275 (ADVOGADO(A))

ADRIANNE FREITAS MONTE CUNHA OAB - SP326103 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA (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. 26213591 e 

26794640, nos termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. 

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora 

Judiciária Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002022-66.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERINILSON CASTRO (REQUERENTE)

ALESSANDRA SURUBI BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Ritter OAB - MT15465-O (ADVOGADO(A))

ROVALDO MIRANDA DE MATOS OAB - MT21751-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1002022-66.2016.8.11.0003. REQUERENTE: ALESSANDRA SURUBI 

BARBOSA, ERINILSON CASTRO REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, STA CASA DE MISERICORDIA E 

MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS VISTO Intimem-se as partes para, em 

5 dias, informarem se a perícia foi ou não realizada. Cumpra-se. 
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RONDONÓPOLIS, 9 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001702-74.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE LEAL DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR OAB - MT5646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO N. º 1001702-74.2020.8.11.0003. VISTO. Trata-se de ação 

visando a concessão de benefício previdenciário decorrente de acidente 

de trabalho, cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. A Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos 

autos do Recurso de Agravo Interno nº 1004626-97.2016.8.11.0003, 

determinou que é do Juizado Especial da Fazenda Pública a competência 

para processar e julgar as causas que tratam dos benefícios 

previdenciários decorrentes de acidente de trabalho, de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, conforme ementa a seguir transcrita: 

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INSS – 

VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS 

MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – 

TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À 

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Competem ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública, ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o 

julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Aplica-se a tese 

fixada, em incidente de resolução de demandas repetitivas, pela Seção de 

Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas 

de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. A simples 

presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a 

aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de 

causa relacionada a acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância 

válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há 

de ser desprovido (Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, disponibilizado no DJE 

eletrônico: 22/11/2019). A Resolução TJ-MT/OE nº 18, de 12 de dezembro 

de 2019, alterou a Resolução n. 5/2018/TP, para modificar as 

competências do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de 

Rondonópolis, nos seguintes termos: UNIDADE JUDICIÁRIA COMPETÊNCIA 

1º JUIZADO ESPECIAL Processar e julgar os feitos de competência dos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Lei n° 9.099, de 26 de setembro 

de 1995, mediante distribuição alternada e igualitária com o 2° Juizado 

Especial; bem como os feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos 

termos da Lei n° 12.153, de 22 de dezembro de 2009, e as cartas 

precatórias de sua competência. 2º JUIZADO ESPECIAL Processar e julgar 

os feitos de competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Lei 

n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, mediante distribuição alternada e 

igualitária com o 1° Juizado Especial; bem como os feitos dos Juizados 

Especiais Criminais, nos termos da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 

1995, e as cartas precatórias de sua competência. Como se vê, compete 

ao 1º Juizado Especial desta Comarca processar e julgar os feitos do 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Com essas considerações, 

DECLARO a incompetência deste Juízo para o processamento da 

demanda e, de consequência, determino a remessa dos autos em favor do 

1º Juizado Especial desta Comarca. Remetam-se os autos para o 1º 

Juizado Especial de Rondonópolis. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001477-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE BORGES CORDEIRO OAB - MT20206/O (ADVOGADO(A))

ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER OAB - MT24494-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE MANIFESTE-SE , NO PRAZO LEGAL, 

ACERCA DO LAUDO PERICIAL JUNTADO AOS AUTOS ID. Nº 29065827.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002480-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO GOMES RIBEIRO (EXECUTADO)

MARIA APARECIDA SILVA MENDES (EXECUTADO)

CORDIAL TRANSPORTE LTDA - ME - ME (EXECUTADO)

SEBASTIAO BRITO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

VISTO. Trata-se de ação de execução fiscal envolvendo as partes acima 

identificadas. Há nos autos notícia do cumprimento da obrigação. É o 

relatório. Decido. Evidencia-se que o(a) executado(a) efetuou o 

pagamento da sua obrigação. É certo que somente a quitação da dívida, a 

transação, a compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à 

execução de título judicial (artigo 924 do CPC). ANTE O EXPOSTO, com 

base no artigo 924 inciso II do Código de Processo Civil, julgo extinta a 

execução fiscal. Custas pelo executado. 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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008102-41.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WUTKE & CIA LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PERGO CHILANTE OAB - MT0012995S (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: 

1008102-41.2019.8.11.0003. EMBARGANTE: WUTKE & CIA LTDA - ME 

EMBARGADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS VISTO Defiro o pagamento 

das custas processuais em três parcelas iguais e mensais. Efetuado o 

pagamento da última parcela, intime-se o embargado para impugnar os 

embargos em trinta dias. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 7 de janeiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008023-62.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PANTA-PANTANAL AUTOMOVEIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

FELIX GONCALVES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

ZELY IGNEZ PIETSCH (EXECUTADO)

ENIO CARLOS PIETSCH (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANA DIAS DE CAMPOS OAB - MT9369-O (ADVOGADO(A))

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT14826-O 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 1008023-62.2019.8.11.0003. VISTO. ENIO CARLOS 

PIETSCH ajuizou EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE na Ação de Execução 

Fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, alegando, em 

síntese, a) ilegitimidade passiva, pois a exequente não provou que o 

excipiente está incluso em alguma das hipóteses descritas no artigo 135 

do CTN, não houve a desconsideração da personalidade jurídica, nem a 

citação do excipiente no processo executivo antes de 2019; b) 

decadência dos fatos geradores ocorridos em 12/2001, 12/2002 e 

04/2003, já que o crédito somente foi inscrito em 06/02/2009; c) 

inexigibilidade da CDA porque os créditos foram alcançados pela 

decadência e prescrição (Id. 22013725, pág. 25/40). Intimado, o ESTADO 
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DE MATO GROSSO impugnou a exceção, alegando que a exceção de 

pré-executividade não é a via adequada para averiguar a regularidade da 

inclusão dos sócios e diretores em CDA, por demandar dilação probatória 

e por serem matérias não conhecíveis de ofício. Disse que a CDA possui 

presunção de legitimidade que somente pode ser afastada mediante prova 

inequívoca, o que inexiste nos presentes autos. Sustentou, ainda, a 

inocorrência da decadência e prescrição, ressaltando que o crédito foi 

constituído provisoriamente através da lavratura da NAI/AIIM: 

8162001200008200413 em 13.04.2004, de modo que não houve o 

decurso do prazo decadencial de 5 anos entre a ocorrência dos fatos 

geradores (2001, 20002 e 2003) e a referida constituição provisória do 

crédito. Por fim, requereu a realização de penhora online em face dos 

executados (Id. 25711632). É o relatório. Decido. RESPONSABILIDADE 

DOS SÓCIOS A exceção de pré-executividade tem cabimento, conforme 

construção pretoriana, para as hipóteses especialíssimas e restritas de 

flagrante inexistência ou nulidade do título executivo ou quando ausentes 

os pressupostos e/ou condições da ação, possibilitando, com isso, a 

defesa da parte interessada sem que sofra a constrição judicial em seu 

patrimônio. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. 

EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA 

JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA 

EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. 

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 

1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de 

que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o 

nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não 

ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do 

CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou 

infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. Por outro lado, é certo que, 

malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da 

execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir 

a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz 

necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser 

conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os 

pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras. 3. 

Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias 

ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa 

executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa 

deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio 

do incidente em comento. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito 

à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - 

Presidência/STJ.” (Resp nº 1104900/ES, Rela. Mina. Denise Arruda, 

Primeira Seção, Dje 01/04/2009). “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABIMENTO. SÚMULA Nº 

393/STJ. MATÉRIA TAMBÉM JULGADA SOB O RITO DO ARTIGO 543-C DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (RECURSOS REPETITIVOS). AGRAVO 

IMPROVIDO. 1. "A exceção de pré-executividade é admissível na 

execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não 

demandem dilação probatória." (Súmula do STJ, Enunciado nº 393). 2. 

Agravo regimental improvido.” (AgRg no Resp nº 1139399/RS, Rel. Min. 

Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, Dje 08/04/2010). É indispensável, 

portanto, que o pedido seja acompanhado de prova pré-constituída das 

alegações que o sustentam, uma vez que tal incidente processual, dada 

sua natureza, não comporta dilação probatória. Veja-se que o nome do 

sócio da empresa executada (ENIO CARLOS PIETSCH) já constava na 

Certidão da Dívida Ativa (Id. 22013441, pág. 2). Vale lembrar que a CDA 

goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, 

aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores 

responsáveis pelo tributo. Ademais, caso pretendesse atacar os 

elementos constantes da CDA, em especial a inexistência de 

responsabilidade tributária, o sócio deveria, primeiramente, garantir o 

Juízo, eis que a matéria deve ser arguida em sede de embargos à 

execução e não em sede de exceção de pré-executividade. DECADÊNCIA 

/ PRESCRIÇÃO Como a parte executada não efetuou qualquer pagamento 

parcial do débito tributário, aplica-se, quanto ao prazo decadencial, o 

disposto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, a saber: “Art. 173 

O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se 

após 5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte 

àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”. Logo, a contagem 

do prazo decadencial do fato gerador mais antigo teve início no dia 1º de 

janeiro de 2004, que é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que 

o lançamento poderia ter sido efetuado (Superior Tribunal de Justiça, 

Primeira Turma, REsp 160.738-97/SP, Relator o Exmo. Sr. Ministro José 

Delgado, j. 12.03.98, DJU 04.05.98, p. 113). Em consequência, o termo final 

do referido prazo decadencial correspondeu ao dia 31 de dezembro de 

2008. No caso, a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu no dia 

31/07/2006 (Id. 25711636). A inscrição se deu em 06/02/2009. A 

execução foi proposta em 07/04/2009 (Id. 22013441, pág. 1). O despacho 

inicial foi proferido em 23/04/2009 (Id. 22013713, pág. 1), o que, nos 

termos do artigo 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional, 

interrompeu o lapso prescricional, já que a constituição definitiva do 

crédito ocorreu em 31/07/2006. Portanto, não ocorreu a decadência e nem 

a prescrição, uma vez que não transcorreram os prazos previstos nos 

artigos 173, I e 174, I do CTN. Com essas considerações, INDEFIRO os 

pedidos formulados na exceção de pré-executividade proposta por ENIO 

CARLOS PIETSCH. Incabível o arbitramento de honorários advocatícios, 

por se tratar de decisão interlocutória que não põe termo ao processo 

(TJDF; Rec 2012.00.2.004322-2; Ac. 598.404; Quarta Turma Cível; Rel. 

Des. Cruz Macedo; DJDFTE 02/07/2012; Pág. 162). Intimem-se as partes 

desta decisão. Decorrido o prazo legal sem a interposição de recurso, 

concluso para deliberação quanto ao prosseguimento da execução. 

Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1004223-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDNA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - Instituto Nacional do Seguro Social (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico e dou fé, que o a sentença proferida nos autos transitou em 

julgado, sem interposição de recurso. RONDONÓPOLIS, 11 de fevereiro de 

2020 DEBORA YANEZ PEREIRA CLAUDIO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002535-29.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN FERNANDO MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES para que tomem ciência que foi DESIGNADA 

PERICIA MÉDICA PARA O DIA 16/03/2020, às 10:30hs, com o médico 

especialista Dr. Marcus José Pieroni, CRM 1175-MT, a ser realizado na na 

Clinica de Ortopedia e Traumatologia/Centro Médico Rua Acyr Rezende S. 

Silva nº 2094 (em frente a Santa Casa ao lado da Materclin) Vila Birigui, 

CEP 78705-025, Rondonópolis -MT. Devendo a parte autora intimar o 

periciando levar todos os documentos médicos relacionados com o caso, 

tais como resultado de exames, laudos, prontuários e documentos atuais 

para que comprovem a insalubridade do autor para que seja produzida a 

prova pericial para o caso em questão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013351-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

W. G. M. D. (AUTOR(A))

S. G. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:
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M. D. S. J. D. P. (REU)

M. V. R. D. M. J. -. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO(A))

ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA OAB - MT5183/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE MANIFESTE-SE ACERCA DA 

CARTA PRECATÓRIA DEVOLVIDA, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE 

DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1014441-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVALDO BARBOSA ALVES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR OAB - MT17225/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

PROCESSO Nº 1014441-16.2019.8.11.0003 VISTO. LOURIVALDO 

BARBOSA ALVES ofereceu Embargos à Execução Fiscal proposta pelo 

ESTADO DE MATO GROSSO, requerendo a liberação imediata dos valores 

de R$ 2.437,26 e R$ 286,05, bloqueados nas suas contas bancárias, ao 

argumento de que tais valores são provenientes de poupança e salário, 

respectivamente (Id. 26083842). O Embargante apresentou extrato da 

conta sobre a qual recaiu o bloqueio judicial no importe de R$ 286,05, 

referente ao mês de agosto de 2019, conforme determinado no Id. 

26289767 (Id. 26508972). É o relatório. Decido. Analisando os autos da 

execução fiscal nº 1001633-47.2017.8.11.0003, verifica-se que foram 

bloqueadas as quantias de R$ 2.437,26 (dois mil, quatrocentos e trinta e 

sete reais e vinte e seis centavos) e R$ 286,05 (duzentos e oitenta e seis 

reais e cinco centavos), em 15/08/2019, nas contas bancárias do 

executado LOURIVALDO BARBOSA ALVES, ora embargante (Id. 

22677350). O embargante sustenta que as mencionadas quantias são 

impenhoráveis, uma vez que oriundas de poupança e salário. Com efeito, 

o salário e a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 

40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 

833, incisos IV e X, do CPC, in verbis: “ Art. 833. São impenhoráveis: IV - 

os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, 

os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, 

bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas 

ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador 

autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X 

- a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 

(quarenta) salários-mínimos”. No caso, os documentos juntados pelo 

embargante comprovam que a quantia de R$ 2.437,26 (dois mil, 

quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e seis centavos) estava 

depositada em conta poupança (Id. 26083843 e 26083850). Por outro lado, 

não ficou demonstrado que o valor de R$ 286,05 (duzentos e oitenta e 

seis reais e cinco centavos) é proveniente de salário. O extrato acostado 

no Id. 26508972 não se revela suficiente para comprovar a 

impenhorabilidade do aludido valor, haja vista que não indica a origem do 

valor atingido pelo bloqueio judicial. Com essas considerações, com base 

no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, torno sem efeito a 

penhora on line realizada sob a importância de R$ 2.437,26 (dois mil, 

quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e seis centavos), devendo o 

valor ser restituído ao embargante LOURIVALDO BARBOSA ALVES. 

INDEFIRO o pedido de liberação do valor R$ 286,05 (duzentos e oitenta e 

seis reais e cinco centavos), bloqueado na conta corrente do embargante. 

Por consequência, determino a transferência deste valor para conta única. 

Traslade-se cópia desta decisão para os autos da execução fiscal nº 

1001633-47.2017.8.11.0003. DEFIRO o benefício da gratuidade da justiça 

ao embargante, nos termos do artigo 98 do CPC. Se no prazo legal, recebo 

os embargos, suspendendo a execução. Certifique-se nos autos 

principais. Intime-se o embargado para, querendo, impugnar os embargos, 

no prazo de 30 (trinta) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, data do 

sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009524-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO EVANGELISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1009524-85.2018.8.11.0003. AUTOR(A): DIVINO EVANGELISTA DA SILVA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO 1. Certifique-se se o ESTADO DE 

MATO GROSSO foi intimado da data e local da realização da perícia. 2. 

Intime-se a parte autora para informar quem pagou os honorários periciais. 

Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 5 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 729101 Nr: 9825-25.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FPEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON SPARTALIS TEIXEIRA 

- OAB:3497-A/MT

 VISTO

Intime-se o executado para, em 15 dias, manifestar-se sobre a petição de 

fls. 165/167.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 289603 Nr: 4014-70.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO POVO, GERALDO 

EUSTAQUIO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Silva - 

OAB:Prom. Just.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER PEREIRA BARRETO - 

OAB:OAB/MT 19.061, ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA - 

OAB:5183-MT, SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - OAB:OAB/MT-6256

 INTIMÇÃO AO DRº EDER PEREIRA BARRETO OAB/MT 19.061, 

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - OAB:OAB/MT-6256, representando o 

polo passivo, para que , com fulcro nos arts. 5º e 6º do CPC, indique a 

precisa localização do imóvel de matrícula nº 48.127, devendo fornecer 

todos os subsídios necessários para que o imóvel seja localizado pelo 

Oficial de Justiça(coordenadas geográficas em GPS, estradas , distâncias 

próximas de vizinhos e os respectivos nomes etc).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 721571 Nr: 2590-07.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FLAVIO FERNANDES DOMINGOS DE SIQUEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 

10.094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se o advogado da parte executada (FLÁVIO SIQUEIRA-OAB/MT 

n°10.094) para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias acerca da 

petição de fls. (205).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 354810 Nr: 9819-96.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PEREIRA CAMPOS 

FILHO - OAB:12071/MT

 VISTO

Dê ciência ao executado da petição de fls. 294/309.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 428328 Nr: 10471-74.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBL, MDC, PCN, MVC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO MIGUEL CORREA - 

OAB:9762/A, GILMAR DE SOUZA GONÇALVES - OAB:MT-11.863-A, 

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO - OAB:8379

 VISTO

Intimem-se os executados para, em 15 dias, manifestarem-se sobre o 

pedido de fls. 211.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820304 Nr: 3091-53.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARCIA HELENA PALAMONI ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 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, segunda-feira, 10 de fevereiro de 

2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 816783 Nr: 1839-15.2016.811.0003

 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: JOSÉ FRANCISCO REGIS

 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:

 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, segunda-feira, 10 de fevereiro de 

2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 784741 Nr: 8065-70.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMOV DESIGN & CASA BONITA INTERIORES 

LTDA, ELIAMAR GOMES FIGUEIRA BARCELOS, EDIMILSON SILVERIO 

ROSA DE BARCELOS, EDIVAM SILVERIO DE BARCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDAMAR CANDIDA DA 

SILVA - OAB:MT/9.697, RAUL ASTUTI DELGADO - OAB:MT Nº 6.682-B

 VISTO

Ouça-se o executado sobre o pedido de suspensão da execução 

formulado na página 64.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 784922 Nr: 8142-79.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: REGINA ALVES PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A, WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - 

OAB:22.656/O

 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, segunda-feira, 10 de fevereiro de 

2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 762515 Nr: 14719-10.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ZÉLIA REGINA DA SILVA SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:MT/ 5773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por ZÉLIA REGINA 

DA SILVA SANTOS em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando 

apurar eventual defasagem salarial no cargo de Escrivão de Polícia, 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.: 793485 Nr: 11659-92.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ELIANE DE OLIVEIRA GARCIA

 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:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por ELIANE DE 

OLIVEIRA GARCIA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando 

apurar eventual defasagem salarial no cargo de Professora, 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):

 Cod. Proc.: 811203 Nr: 18308-73.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DORALICE PONCIANO DE CARVALHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:
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 INTIMAR o patrono da parte autora , advº(ª) CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA , OAB/MT 15471, tomar ciência da data designada para a 

realização da pericia, pelo Perito José Aparecido Alves Pinto, na data 

16/03/2020 ,segunda-feira, às 13:00min, na Secretaria desta 1ª Vara de 

Fazenda Pública, e para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir impedimento 

ou suspeição do perito, se for o caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 800279 Nr: 14518-81.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARCIO CANDIDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLA GOMES FAVRETO 

VIEIRA - OAB:OAB/MT 19.384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 Intimação do advogado da parte executada: RAFAELLA GOMES 

FAVRETO VIEIRA - OAB:OAB/MT 19.384, ;, para manifestar-se no prazo 

de 15 (quinze) dias acerca da Certidão de Trânsito em Julgado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 800718 Nr: 14651-26.2015.811.0003

 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: SUELI DA CRUZ LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA AREND DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 17.804-A, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por SUELI DA 

CRUZ LIMA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando apurar 

eventual defasagem salarial no cargo de Professora, 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.: 449081 Nr: 4261-36.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VALTER APARECIDO FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMELIN MIRELA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:12535-B/MT, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por VALTER APARECIDO 

FERRARI em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL, visando receber o valor de R$ 20.718,30 (vinte mil, setecentos e 

dezoito reais e trinta centavos), referente às parcelas atrasadas do 

benefício, e R$ 2.071,83 (dois mil, setenta e um reais e oitenta e três 

centavos), atinente aos honorários sucumbenciais.

 Analisando os autos, verifica-se que o INSS efetuou o depósito do valor 

do crédito principal (parcelas vencidas do benefício) (fls. 254/262 e 297).

Assim, determino o levantamento do valor depositado, acrescido de seus 

rendimentos, em favor do exequente VALTER APARECIDO FERRARI, 

mediante alvará eletrônico, para quitar a RPV de fls. 195.

Intime-se o exequente para informar, no prazo de 15 (quinze) dias, se há 

alguma outra pendência.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 338797 Nr: 7109-40.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EDUARDO SILVERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LUZ BORGES LEAL - 

OAB:5710 Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT

 Intimação do advogado da parte executada: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT, ;, para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) 

dias acerca da petição fls. 106.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 725417 Nr: 6372-22.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR JUVENTINA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO 

PROCURADOR - OAB:4118-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:MT/ 9.279

 .Posto isso, acolho a exceção de pré-executividade proposta por 

LUCIMAR BATISTELLA, para julgar extinta a execução fiscal e cancelar a 

penhora de fls. 105.Sem custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 

7.603/01, que favorece a exequente.Condeno a Fazenda Pública Municipal 

ao pagamento de honorários à excipiente, estes arbitrados em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 

3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil. Para atualização do 

valor dos honorários advocatícios, incide tão somente correção monetária 

(IPCA-E) sobre o valor da causa, a partir do ajuizamento da ação, nos 

termos da Súmula 14 do STJ. E sobre o valor dos honorários, incide juros 

de mora (índice de remuneração da caderneta de poupança) a partir da 

data da intimação do devedor para o adimplemento da obrigação, no 

cumprimento de sentença.P.R.I.C.Rondonópolis, segunda-feira, 10 de 

fevereiro de 2020. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 738425 Nr: 984-07.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIO CLAUDIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o patrono da parte autora , advº(ª) CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA, OAB/MT 15471, tomar ciência da data designada para a realização 

da pericia, pelo Perito LINDOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR , na data 

06/03/2020, segunda-feira, às 13:00min, na Secretaria desta 1ª Vara de 

Fazenda Pública, e para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir impedimento 

ou suspeição do perito, se for o caso.

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: 1004185-82.2017.8.11.0003 (PJE);

 Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [ISS.]; Valor causa: R$ 7.091,91;

 Partes do processo:

Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

 Parte Ré: EXECUTADO: R. P. RAMOS & CIA LTDA - ME

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

 EXECUTADO: R. P. RAMOS & CIA LTDA - ME, portador(a) do CPF/CNPJ de 

07.961.002/0001-96, 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 
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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 

2013,2014- Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nº(s): 53/2017.

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, 11 de fevereiro de 2020.

Débora Yanez Pereira Cláudio - Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS

Processo Nº 1004004-13.2019.8.11.0003 (PJE);

Valor causa: R$ 11.401,52; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: ( AÇÃO DE 

COBRANÇA).

Parte Autora: EXEQUENTE: SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS.

Parte Ré: EXECUTADO: WALTER JOSE FERREIRA

 Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

EXECUTADOS: 01) WALTER JOSE FERREIRA, brasileiro, inscrito no CPF 

sob o n° 627.868.731-34, Endereço: atualmente em lugar incerto e não 

sabido ;

 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) requerido/executado(a, s) acima 

qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, PARA OFERECER RESPOSTA ESCRITA, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS (ART. 335 DO CPC).CIENTIFIQUE O(A) DEMANDADO(A) 

QUE, NÃO SENDO CONTESTADA A AÇÃO, SERÁ CONSIDERADO(A) 

REVEL E PRESUMIR-SE-ÃO VERDADEIRAS AS ALEGAÇÕES DE FATO 

FORMULADAS PELO(A) AUTOR(A) (ART. 344 DO CPC).

 RESUMO DA INICIAL : COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo SANEAR - 

SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS , contra a 

parte executada acima qualificada referente a Unidade Consumidora – UC 

nº 152656-1 , que acumula débitos referentes as faturas de água e 

esgoto no período de 02/2016 a 12/2018, totalizando o montante de R$ 

11.401,52 (onze mil, quatrocentos e um reais e cinquenta e dois centavos) 

até a presente data.

ADVERTÊNCIA: E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 11 de fevereiro de 2020.

Débora Yanez Pereira Cláudio - Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS

Processo Nº 1007807-04.2019.8.11.0003 (PJE);

Valor causa: R$ 1.143,24 ; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: ( AÇÃO DE 

COBRANÇA).

Parte Autora: EXEQUENTE: SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS.

Parte Ré: EXECUTADO: LIDIANE DA COSTA LARA

 Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

EXECUTADOS: 01) LIDIANE DA COSTA LARA, brasileira, inscrita sob CPF 

nº 033.810.631-62, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido ;

 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) requerido/executado(a, s) acima 

qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, PARA OFERECER RESPOSTA ESCRITA, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS (ART. 335 DO CPC).CIENTIFIQUE O(A) DEMANDADO(A) 

QUE, NÃO SENDO CONTESTADA A AÇÃO, SERÁ CONSIDERADO(A) 

REVEL E PRESUMIR-SE-ÃO VERDADEIRAS AS ALEGAÇÕES DE FATO 

FORMULADAS PELO(A) AUTOR(A) (ART. 344 DO CPC).

 RESUMO DA INICIAL : COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo SANEAR - 

SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS , contra a 

parte executada acima qualificada referente a Unidade Consumidora – UC 

nº º 533804-2, que acumula débitos referentes as faturas de água e 

esgoto no período de 11/2017 a 02/2018, totalizando o montante de R$ 

1.143,24 (hum mil cento e quarenta e três reais e vinte quatro centavos) 

até a presente data.

ADVERTÊNCIA: E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 11 de fevereiro de 2020.

Débora Yanez Pereira Cláudio - Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS

Dados do processo:

Processo: 1004851-83.2017.8.11.0003 (PJE);

 Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [ISS/ IMPOSTO SOBRE 

SERVIÇOS]Valor causa: R$ 93.369,44;

 Partes do processo:

Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

 Parte Ré: EXECUTADO: ACV TRANSPORTES LTDA - ME

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

 EXECUTADO: ACV TRANSPORTES LTDA - ME, portador(a) do CPF/CNPJ 

de 08.415.681/0001-60, 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 

2013,2014- Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nº(s): 236/2017.

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, 11 de fevereiro de 2020.

Débora Yanez Pereira Cláudio - Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

Edital Intimação

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS

Processo: 1007501-69.2018.8.11.0003 (PJE); CDA n.º 20127873

Valor causa: 27.617,38; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO FISCAL (1116).

Parte Autora: EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

 Parte Ré: EXECUTADO: A. D. DE FREITAS TICIANO VENTURINI E OUTROS

 Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

 EXECUTADOS: 01) A D DE FREITAS TICIANO VENTURINI, CNPJ: 

11.819.260/0001-00, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido ; 

02) A.VENTURINI TICIANO CNPJ Nº 11.819.260/0001-00, Endereço: 

atualmente em lugar incerto e não sabido;

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da decisão id. 26685023, para, 

no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

para tomar ciência da PENHORA efetivada nos autos, uma vez que houve 

restrição judicial de veículo(s) automotor(es) de sua propriedade através 

do sistema RENAJUD, e querendo, opor embargos, prazo de 30 (trinta) 

dias.

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, ZENILSON FERREIRA 

COIMBRA, digitei. . Rondonópolis - MT, 11 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007955-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA BALBINA SILVA SPONCHIADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES SANTOS OAB - MT12461/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do item 26.6.1.8 do Provimento 56/07 – 

CGJ, impulsiono estes autos, a fim de intimar os Patronos das partes para 

no prazo de 05 (cinco) dias manifestarem sobre o retorno dos autos do TJ 

e requererem o que de direito .

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001078-64.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO HECKLER PIPER (EXECUTADO)

MARIA ALVES DE SOUZA PIPER (EXECUTADO)

R.COLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENAN LEMOS VILLELA OAB - RS52572 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do item 26.6.1.8 do Provimento 56/07 – 

CGJ, impulsiono estes autos, a fim de intimar os Procuradores das partes 

para no prazo de 05 (cinco) dias manifestarem sobre o retorno dos autos 

do TJ e requererem o que de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 789025 Nr: 9821-17.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA PRADO E COM E CONFECCOES LTDA, 

GERALDO JOSE ZIOLKOWSKI DO PRADO, PRISCILA ZIOLKOWSKI DO 

PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo cód. 789025

Vistos etc.

O ESTADO DE MATO GROSSO, devidamente qualificado e representado 

nos autos, propôs ação de execução em face de CASA PRADO E COM E 

CONFECCOES LTDA, GERLADO JOSE ZIOLKOWSKI DO PRADO, PRISCILA 

ZIOLKOWSKI DO PRADO igualmente qualificados, pleiteando, dentre 

outros, a citação da parte devedora para pagamento da dívida no prazo 

legal, sob pena de penhora de seus bens.

Devidamente citada, a parte executada procedeu com a quitação da 

dívida.

Instado, o exequente requereu a extinção do feito em virtude do 

pagamento da dívida.

 É o relatório.

Fundamento e decido.

Extrai-se dos autos que após citado o executado procedeu com o 

pagamento do débito em sua totalidade, corroborado pela parte exequente.

Com efeito, disciplina o art. 924, inciso II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, 

ocorrendo, via de consequência, a perda do objeto da ação.

No caso, resta comprovado o pagamento em sua totalidade da dívida, bem 

com se afigura essencial a extinção do feito, uma vez que dar 

prosseguimento feriria o princípio do “non bis idem”, incidindo duas vezes 

a mesma obrigação sobre os executados.

Proceda-se com o levantamento de eventuais penhoras caso ainda 

estejam vinculados ao feito.

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução fiscal, com 

fundamento no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Custas pelo executado.

Com o trânsito em julgado, e após o pagamento das custas, arquivem-se, 

com as cautelas de estilo e anotações de praxe.

P. R. I.

Rondonópolis/MT, 24 de janeiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 324873 Nr: 9099-03.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON VALERIO POUSO - 

OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES 

- OAB:MT/6.534

 Vistos etc.,(....). Deste modo, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do 

executado, que levantou indevidamente os valores depositados para fim 

de quitar o débito exequendo, em razão de erro do Poder Judiciário, 

determino a intimação do Sr. Arlindo de Brito para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, deposite nos autos o valor de R$2.943,67 (dois mil 

novecentos e quarenta e três reais e sessenta e sete centavos), 

acrescidos da devida correção monetária desde o levantamento indevido 

e calculada sob o IPCA-E .Considerando que o levantamento indevido de 

tal quantia se deu por conta de erro do Poder Judiciário não há que se 

cogitar em má-fé daquele que recebeu a quantia enquanto não for instado 

para devolvê-la, de modo que inaplicável ao caso a incidência de juros 

moratórios.Advirta o Sr. Arlindo que a recusa em devolver a quantia no 

prazo assinalado poderá acarretar em ato atentatório à dignidade da 

justiça, bem como incidir outros encargos legais sobre o valor do débito, 

como juros moratórios.Feito o depósito nos autos, levante-o em favor da 

Fazenda Pública e na sequência arquive-se o feito.Independente de haver 

ou não a devolução dos valores indevidamente levantados em favor do 

executado, intime-se à Fazenda Pública para que baixe o débito que fora 

objeto de execução, haja vista que o débito foi declarado extinto por 

sentença já transitada em julgado e o fato dos valores terem sido, após, 

mais de 12 anos levantados em favor do executado não implica em 

ressurgimento do débito.Advirta-se o Estado de Mato Grosso que não 

baixando o débito que fora objeto de execução, no prazo de 15 (quinze) 

dias, lhe será aplicado multa diária de R$500,00 (quinhentos) até o teto de 

R$30.000,00 (trinta mil reais).Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 317351 Nr: 6171-79.2003.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. D. COMÉRCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO VICENTE LEON - 

OAB:2249/MT, TATIANA CRISTINA B. CAMPOS COSTA - 

OAB:7.393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CÓDIGO N.º 317351

Vistos etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença proposto em desfavor do ESTADO 

DE MATO GROSSO, em que foi apresentado o cálculo demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, nos termos do artigo 534 do CPC.

Intime-se a parte Executada para, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, 

apresentar impugnação a execução (art. 535 do CPC).

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Às providências.

Rondonópolis-MT, 04 de fevereiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 735425 Nr: 15006-07.2013.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THEREZINHA DE LOURDES OLIVEIRA REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL ASTUTTI DELGADO - 

OAB:6682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.,

Intime-se o exequente para que traga aos autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias, os cálculos para apuração dos valores referentes aos honorários 

advocatícios, sob pena de arquivamento do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis-MT, 07 de fevereiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 391688 Nr: 5197-03.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RONDONÓPOLIS - 

CESUR, JOSE APARECIDO ALVES PINTO, SEBASTIAO PAULA DO CANTO 

JUNIOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO ALVES PINTO 

- OAB:4738/MT, SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CÓDIGO N.º 391688

Vistos em correição.

Indefiro o pedido de fl. 603, tendo em vista que cabe a parte requerente a 

apresentação dos cálculos da execução, devendo a contadoria judicial 

ser utilizada apenas para sanar divergências nos cálculos apresentados 

entre as partes, a requerimento deste juízo.

Não sendo este o caso, determino a intimação da parte requerente para 

que no prazo de 15 (quinze) dias apresente de forma discriminada os 

cálculos da execução, sob pena de arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis, 07 de fevereiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 407109 Nr: 2829-84.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVANI PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MERCIA CHAVES ALVES 

PEREIRA KLAUS - OAB:MT/10635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 407109

Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 364/366, afim de que seja procedido com o 

bloqueio de valores via BACENJUD para pagamento dos valores 

incontroversos enquanto o DAP procede com a atualização da mora, eis 

que tal prática irá acarretar com a inconstitucional burla a ordem 

cronológica de pagamentos de débitos judiciais da Fazenda Pública.

A execução atualmente já se encontra no limite da RPV, tendo em vista 

anterior renúncia a valores que excedesse o teto da RPV, de modo que 

qualquer valor que seja apurado com a mora novamente faria com que os 

créditos do autor só pudessem ser pagos por meio de Precatório, motivo 

pelo qual não se pode fazer bloqueios parciais de valores sob pena de tal 

ato afrontar a ordem cronológica de pagamentos de dívidas judiciais da 

Fazenda Pública.

Outrossim, se for intenção do exequente fazer nova renúncia quanto a 

mora, deverá trazer aos autos procuração assinada pelo seu cliente com 

poderes específicos para renúncia de direito e créditos (art. 105 do CPC).

Requisite-se informações junto à Advocacia-Geral da União em 

Rondonópolis quanto ao pagamento do RPV expedido nos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis-MT, 04 de fevereiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 736892 Nr: 16139-84.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MOREIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 Código 736892Vistos etc.Cuida-se de liquidação de sentença promovida 

em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS decorrente da conversão 

de cruzeiro real para URV, levando em consideração os valores de 

vencimentos vigentes nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 

1994, conforme estabelecido pela Lei nº 8.880/94. (....).Estabilizada o teor 

desta decisão, isto é, transcorrido o prazo recursal desta, intime-se o 

Município de Rondonópolis para que deposite nos autos os honorários 

periciais do perito nomeado, haja vista que o feito não pode ser extinto e 

não poderá ficar paralisado por inércia do requerido.Com o depósito e 

apresentado os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, 

cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC. O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) 

dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos 

a u t o s . C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Rondonópolis-MT, 04 de fevereiro de 2020.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 729468 Nr: 10144-90.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Código: 729468

SENTENÇA

Vistos etc.

Tendo em vista a expedição do alvará de levantamento de fl. 105, de rigor 

o reconhecimento da satisfação da obrigação.

Via de consequência, declaro extinta a presente ação, ante o pagamento 

do débito, conforme disciplina o art. 924, inciso II do Código de Processo 

Civil.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se, com as cautelas 

de estilo e anotações de praxe.

Isento as partes de custas processuais.
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P. R. I.C.

Rondonópolis-MT, 03 de fevereiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 435679 Nr: 4347-41.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SS COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS 

LTDA - EPP, MARIA MAGDALENA STEFANES SANTAMARIA, ANTONIO 

CARLOS SANTAMARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO STEFANES 

SANTAMARIA - OAB:14367, SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO 

- OAB:15906

 Autos n.º 4347-41.2010.811.0003 – Código 435679

Vistos etc.

Considerando estar pendente de julgamento o processo de compensação 

do crédito, ora objeto da presente ação de execução, suspenda-se o feito 

até parecer final daquele.

Proceda-se com a liberação das penhoras realizadas após o protocolo do 

pedido administrativo de compensação (24/05/2010).

Intime-se a parte exequente para prestar informações sobre o andamento 

do processo de compensação do crédito, já que este tramita há mais de 

09 (nove) anos e tem prejudicado o regular andamento deste executivo.

Caso haja decisão final no processo administrativo, cujo resultado seja de 

indeferimento do pedido, intime-se o Estado de Mato Grosso para indicar 

meios para satisfação da dívida, sob pena de extinção do feito.

Não havendo manifestação da parte exequente, arquivem-se por 01 (um) 

ano, período em que não correrá prescrição.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano, manifeste-se o Estado de Mato Grosso, 

sob pena de arquivamento definitivo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Rondonópolis/MT, 04 de fevereiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 785967 Nr: 8565-39.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JHOANE MARRARA RODRIGUES 

DA SILVA - OAB:18425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 785967Vistos etc.(.....) .Com o depósito e apresentado os 

documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o 

de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que 

as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O 

prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) dias, devendo o 

perito responder aos quesitos apresentado nos autos.No que se refere ao 

pedido de cumprimento de sentença para pagamento de honorários 

sucumbenciais, em que foi apresentado o cálculo demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, nos termos do artigo 534 do CPC, 

intime-se a parte executada para, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, 

apresentar impugnação a execução (art. 535 do CPC).Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Rondonópolis-MT, 04 de 

fevereiro de 2020.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 812511 Nr: 310-58.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY CRISTINA SANTOS SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIRA FALCO - 

OAB:21813, SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - OAB:14.726/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 812511Vistos etc.Cuida-se de liquidação de sentença promovida 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO decorrente da conversão de 

cruzeiro real para URV, levando em consideração os valores de 

vencimentos vigentes nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 

1994, conforme estabelecido pela Lei nº 8.880/94. Indefiro o pedido da 

parte autora para determinar a incorporação do percentual de 11,98%, 

tendo em vista que no acórdão de fls.198/200 determinou a liquidação de 

sentença para apurar a defasagem e o percentual devido.(....) Para a 

realização da perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da 

autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no período de 

11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos, neste período.Estabilizada o teor desta decisão, isto é, 

transcorrido o prazo recursal desta, intime-se o Estado de Mato Grosso 

para que deposite nos autos os honorários periciais do perito nomeado, 

haja vista que o feito não pode ser extinto e não poderá ficar paralisado 

por inércia do requerido.Com o depósito e apresentado os documentos, 

intime-se o perito para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os 

quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o de que deverá 

informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que as partes 

possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O prazo para a 

confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) dias, devendo o perito 

responder aos quesitos apresentado nos autos.No que se refere ao 

pedido de cumprimento de sentença para pagamento de honorários 

sucumbenciais, em que foi apresentado o cálculo demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, nos termos do artigo 534 do CPC, 

intime-se a parte executada para, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, 

apresentar impugnação a execução (art. 535 do CPC).Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Rondonópolis-MT, 04 de 

fevereiro de 2020.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 820522 Nr: 3167-77.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIA CASSIANO DOS SANTOS

 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: ROSILENE BITENCOURT 

IANHES BARBOSA - OAB:5.183/MT

 Código 820522Vistos etc.Cuida-se de liquidação de sentença promovida 

em desfavor do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, levando em consideração os 

valores de vencimentos vigentes nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994, conforme estabelecido pela Lei nº 8.880/94. (....). 

Estabilizada o teor desta decisão, isto é, transcorrido o prazo recursal 

desta, intime-se o Município de São José do Povo para que deposite nos 

autos os honorários periciais do perito nomeado, haja vista que o feito não 

pode ser extinto e não poderá ficar paralisado por inércia do 

requerido.Com o depósito e apresentado os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC. O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 

(trinta) dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos 

a u t o s . C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Rondonópolis-MT, 04 de fevereiro de 2020.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 752066 Nr: 8795-18.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH CHAGAS DE OLIVEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos, para intimar a parte autora a fim de se manifestar acerca do 

laudo pericial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 753055 Nr: 9329-59.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO DA SILVA GUSMÃO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos, para intimar a parte autora a fim de se manifestar acerca do 

laudo pericial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 800146 Nr: 14445-12.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUSA CAVALCANTE DIAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A, WISTON C. G. CHAVES - OAB:OAB/MT 

22.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos, para intimar a parte autora a fim de se manifestar acerca do 

laudo pericial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 734964 Nr: 14661-41.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA XAVIER DA SILVA, CHERNENKO DO 

NASCIMENTO COUTINHO, RENATO DIAS COUTINHO NETO, VALDIR 

SCHERER

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos, para intimar a parte autora a fim de se manifestar acerca do 

laudo pericial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 736032 Nr: 15451-25.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIVALDO ARAUJO MATIAS, RENATO DIAS 

COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, VALDIR 

SCHERER

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos, para intimar a parte autora a fim de se manifestar acerca do 

laudo pericial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 734197 Nr: 14044-81.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUIS SOUZA GUIMARAES, RENATO DIAS 

COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, VALDIR 

SCHERER

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos, para intimar a parte autora a fim de se manifestar acerca do 

laudo pericial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 736367 Nr: 15726-71.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IOLANDA ALVES DOS SANTOS BEZERRA, VALDIR 

SCHERER, RENATO DIAS COUTINHO NETO, CHERNENKO DO 

NASCIMENTO COUTINHO

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos, para intimar a parte autora a fim de se manifestar acerca do 

laudo pericial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 737223 Nr: 113-74.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEANES NOGUEIRA DA SILVA

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos, para intimar a parte autora a fim de se manifestar acerca do 

laudo pericial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 736856 Nr: 16110-34.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA MARIA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILSON JOSÉ GALDINO - 

OAB:11554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 736856Vistos etc.Verifico a necessidade de substituir o perito 

nomeado por este Juízo para a realização do cálculo outrora determinado, 

tendo em vista que em diversas outras ações idênticas a presente 

demanda o perito realizou cálculos em divergência ao que restou 

determinado nos autos. (....). A fim de elaboração da nova perícia, 

intime-se o Município de Rondonópolis para que, no prazo de 30 (trinta) 

dias, informe nos autos todas as alterações legislativas que aumentaram 

ou reestruturam o salário do cargo da parte autora.Por tudo que ficou 

relatado, desconstituo a nomeação do referido perito, nomeando em seu 

lugar o contador JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, podendo ser 

encontrado na Rua Dom Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, 

Cep: 78700-220, e nos telefones: (66) 3423-2995 / (66) 9 9986-4114, 

email: cido.atrium@gmail.com.Estabilizada o teor desta decisão, isto é, 

transcorrido o prazo recursal desta, intime-se o Município de Rondonópolis 

para que deposite nos autos os honorários periciais do perito nomeado, 
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que ora arbitro em R$370,00 (trezentos e setenta reais), conforme 

Resolução nº 232/2016 do CNJ, sob pena de bloqueio de tais valores, haja 

vista que o feito não pode ser extinto e não poderá ficar paralisado por 

inércia do requerido, intimando-se o perito logo em seguida para o início 

dos trabalhos, nos termos já determinados anteriormente.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Rondonópolis-MT, 07 de 

fevereiro de 2020.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 734241 Nr: 14084-63.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELUCIA PEREIRA DA SILVA

 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:

 Código: 734241Vistos etc.Verifico a necessidade de substituir o perito 

nomeado por este Juízo para a realização do cálculo outrora determinado, 

tendo em vista que em diversas outras ações idênticas a presente 

demanda o perito realizou cálculos em divergência ao que restou 

determinado nos autos. (....). Por tudo que ficou relatado, desconstituo a 

nomeação do referido perito, nomeando em seu lugar o contador JOSÉ 

APARECIDO ALVES PINTO, podendo ser encontrado na Rua Dom Pedro II, 

n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos telefones: 

( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9  9 9 8 6 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

cido.atrium@gmail.com.Estabilizada o teor desta decisão, isto é, 

transcorrido o prazo recursal desta, intime-se o Município de Rondonópolis 

para que deposite nos autos os honorários periciais do perito nomeado, 

que ora arbitro em R$370,00 (trezentos e setenta reais), conforme 

Resolução nº 232/2016 do CNJ, sob pena de bloqueio de tais valores, haja 

vista que o feito não pode ser extinto e não poderá ficar paralisado por 

inércia do requerido, intimando-se o perito logo em seguida para o início 

dos trabalhos, nos termos já determinados anteriormente.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Rondonópolis-MT, 07 de 

fevereiro de 2020.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 734709 Nr: 14460-49.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI CASTILHO SOARES

 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:

 Código: 734709Vistos etc.Verifico a necessidade de substituir o perito 

nomeado por este Juízo para a realização do cálculo outrora determinado, 

tendo em vista que em diversas outras ações idênticas a presente 

demanda o perito realizou cálculos em divergência ao que restou 

determinado nos autos. (....).Por tudo que ficou relatado, desconstituo a 

nomeação do referido perito, nomeando em seu lugar o contador JOSÉ 

APARECIDO ALVES PINTO, podendo ser encontrado na Rua Dom Pedro II, 

n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos telefones: 

( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9  9 9 8 6 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

cido.atrium@gmail.com.Estabilizada o teor desta decisão, isto é, 

transcorrido o prazo recursal desta, intime-se o Município de Rondonópolis 

para que deposite nos autos os honorários periciais do perito nomeado, 

que ora arbitro em R$370,00 (trezentos e setenta reais), conforme 

Resolução nº 232/2016 do CNJ, sob pena de bloqueio de tais valores, haja 

vista que o feito não pode ser extinto e não poderá ficar paralisado por 

inércia do requerido, intimando-se o perito logo em seguida para o início 

dos trabalhos, nos termos já determinados anteriormente.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Rondonópolis-MT, 07 de 

fevereiro de 2020.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 737194 Nr: 84-24.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE BRAGA SOUZA PAVONI

 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:

 Código: 737194Vistos etc.Verifico a necessidade de substituir o perito 

nomeado por este Juízo para a realização do cálculo outrora determinado, 

tendo em vista que em diversas outras ações idênticas a presente 

demanda o perito realizou cálculos em divergência ao que restou 

determinado nos autos. (....). Por tudo que ficou relatado, desconstituo a 

nomeação do referido perito, nomeando em seu lugar o contador JOSÉ 

APARECIDO ALVES PINTO, podendo ser encontrado na Rua Dom Pedro II, 

n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos telefones: 

( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9  9 9 8 6 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

cido.atrium@gmail.com.Estabilizada o teor desta decisão, isto é, 

transcorrido o prazo recursal desta, intime-se o Município de Rondonópolis 

para que deposite nos autos os honorários periciais do perito nomeado, 

que ora arbitro em R$370,00 (trezentos e setenta reais), conforme 

Resolução nº 232/2016 do CNJ, sob pena de bloqueio de tais valores, haja 

vista que o feito não pode ser extinto e não poderá ficar paralisado por 

inércia do requerido, intimando-se o perito logo em seguida para o início 

dos trabalhos, nos termos já determinados anteriormente.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Rondonópolis-MT, 07 de 

fevereiro de 2020.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 741531 Nr: 3014-15.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/13.179 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 741531Vistos etc.Verifico a necessidade de substituir o perito 

nomeado por este Juízo para a realização do cálculo outrora determinado, 

tendo em vista que em diversas outras ações idênticas a presente 

demanda o perito realizou cálculos em divergência ao que restou 

determinado nos autos. (...). Por tudo que ficou relatado, desconstituo a 

nomeação do referido perito, nomeando em seu lugar o contador JOSÉ 

APARECIDO ALVES PINTO, podendo ser encontrado na Rua Dom Pedro II, 

n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos telefones: 

( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9  9 9 8 6 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

cido.atrium@gmail.com.Estabilizada o teor desta decisão, isto é, 

transcorrido o prazo recursal desta, intime-se o Município de Rondonópolis 

para que deposite nos autos os honorários periciais do perito nomeado, 

que ora arbitro em R$370,00 (trezentos e setenta reais), conforme 

Resolução nº 232/2016 do CNJ, sob pena de bloqueio de tais valores, haja 

vista que o feito não pode ser extinto e não poderá ficar paralisado por 

inércia do requerido, intimando-se o perito logo em seguida para o início 

dos trabalhos, nos termos já determinados anteriormente.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Rondonópolis-MT, 07 de 

fevereiro de 2020.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 751296 Nr: 8439-23.2014.811.0003

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KASSIO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCAB- FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS 

AUGUSTI BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RODRIGUES 

CALDAS - OAB:113756 RJ

 Código: 751296

Vistos etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença proposto em desfavor de FUNCAB 

– FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOUT, em que foi 
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apresentado o cálculo demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

nos termos do artigo 534 do CPC.

Intime-se o Requerido para, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, 

apresentar impugnação a execução (art. 535 do CPC).

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis-MT, 07 de fevereiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 748036 Nr: 6710-59.2014.811.0003

 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: WILSON XAVIER DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 748036 Vistos etc.Cuida-se de liquidação de sentença promovida 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO decorrente da conversão de 

cruzeiro real para URV, levando em consideração os valores de 

vencimentos vigentes nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 

1994, conforme estabelecido pela Lei nº 8.880/94.Traslade-se cópia do 

acórdão do agravo em apenso para estes autos, em seguida, arquive-o. 

(....). Para a realização da perícia, intime-se desde já o Estado de Mato 

Grosso para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura 

do cargo da autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no 

período de 11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, neste período.Estabilizada o teor desta 

decisão, isto é, transcorrido o prazo recursal desta, intime-se o Estado de 

Mato Grosso para que deposite nos autos os honorários periciais do perito 

nomeado, haja vista que o feito não pode ser extinto e não poderá ficar 

paralisado por inércia do requerido.Com o depósito e apresentado os 

documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o 

de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que 

as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O 

prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) dias, devendo o 

perito responder aos quesitos apresentado nos autos.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Rondonópolis-MT, 07 de 

fevereiro de 2020.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 736326 Nr: 15693-81.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RINALDO DE OLIVEIRA RANGEL, CHERNENKO DO 

NASCIMENTO COUTINHO, RENATO DIAS COUTINHO NETO, VALDIR 

SCHERER

 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:

 Vistos etc.Verifico a necessidade de substituir o perito nomeado por este 

Juízo para a realização do cálculo outrora determinado, tendo em vista que 

em diversas outras ações idênticas a presente demanda o perito realizou 

cálculos em divergência ao que restou determinado nos autos. (.....). A fim 

de elaboração da nova perícia, intime-se o Município de Rondonópolis para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, informe nos autos todas as alterações 

legislativas que aumentaram ou reestruturam o salário do cargo da parte 

autora.Por tudo que ficou relatado, desconstituo a nomeação do referido 

perito, nomeando em seu lugar o contador JOSÉ APARECIDO ALVES 

PINTO, podendo ser encontrado na Rua Dom Pedro II, n° 856, bairro 

Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos telefones: (66) 

3423-2995 / (66) 9 9986-4114, email: cido.atrium@gmail.com.Estabilizada o 

teor desta decisão, isto é, transcorrido o prazo recursal desta, intime-se o 

Município de Rondonópolis para que deposite nos autos os honorários 

periciais do perito nomeado, que ora arbitro em R$370,00 (trezentos e 

setenta reais), conforme Resolução nº 232/2016 do CNJ, sob pena de 

bloqueio de tais valores, haja vista que o feito não pode ser extinto e não 

poderá ficar paralisado por inércia do requerido, intimando-se o perito logo 

em seguida para o início dos trabalhos, nos termos já determinados 

a n t e r i o r m e n t e . C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Rondonópolis-MT, 07 de fevereiro de 2020.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 736346 Nr: 15707-65.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELICIA MARIA DA CONCEIÇÃO TALON, CHERNENKO 

DO NASCIMENTO COUTINHO, RENATO DIAS COUTINHO NETO, VALDIR 

SCHERER

 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:

 Vistos etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença proposto em desfavor do ESTADO 

DE MATO GROSSO, em que foi apresentado o cálculo demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, nos termos do artigo 534 do CPC.

Intime-se a parte Executada para, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, 

apresentar impugnação a execução (art. 535 do CPC).

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis-MT, 07 de fevereiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 420025 Nr: 2271-78.2009.811.0003

 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: APARECIDO LUIS EVANGELISTA DE OLIVEIRA

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

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

OAB:4353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CÓDIGO N.º 420025

Vistos em correição.

Indefiro o pedido de fl. 175/176, tendo em vista que cabe a parte 

requerente a apresentação dos cálculos da execução, devendo a 

contadoria judicial ser utilizada apenas para sanar divergências nos 

cálculos apresentados entre as partes, a requerimento deste juízo.

Não sendo este o caso, determino a intimação da parte requerente para 

que no prazo de 15 (quinze) dias apresente de forma discriminada os 

cálculos da execução, sob pena de arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis, 07 de fevereiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 788858 Nr: 9748-45.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO DEL CISTIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272/MT

 Código: 788858
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Vistos etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença interposta pelo ESTADO 

DE MATO GROSSO em face de SERGIO DEL CISTIA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Retifique a autuação, de modo a constar o nome como cumprimento de 

sentença, efetivando as demais alterações no Cartório Distribuidor.

Após, intime-se a parte executada na forma do artigo 513, §2º, do Código 

de Processo Civil, para efetuar pagamento do débito exequendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer na multa de 10% e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, do 

Código de Processo Civil.

Cientifique o executado que após o transcurso do prazo para o 

pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentar impugnação, observando as matérias de defesa 

elencadas no artigo 525 do CPC.

Decorrido o prazo supra, não efetuado o pagamento do débito, determino 

a expedição de mandado de penhora, para que seja penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a presente execução, tomando o 

Oficial de Justiça às cautelas devidas, para que não sejam penhorados 

bens de terceiros, consoante determina o art. 523, §3º, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis, 07 de fevereiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 817214 Nr: 1949-14.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILMA DE OLIVEIRA CARVALHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Nº 817214Vistos etc.Verifico a necessidade de substituir o perito 

nomeado por este Juízo para a realização do cálculo outrora determinado, 

tendo em vista que em diversas outras ações idênticas a presente 

demanda o perito realizou cálculos em divergência ao que restou 

determinado nos autos. (.....). Por tudo que ficou relatado, desconstituo a 

nomeação do referido perito, nomeando em seu lugar o contador JOSÉ 

APARECIDO ALVES PINTO, podendo ser encontrado na Rua Dom Pedro II, 

n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos telefones: 

( 6 6 )  3 4 2 3 - 2 9 9 5  /  ( 6 6 )  9  9 9 8 6 - 4 1 1 4 ,  e m a i l : 

cido.atrium@gmail.comEstabilizada o teor desta decisão, isto é, 

transcorrido o prazo recursal desta, intime-se o Município de Rondonópolis 

para que deposite nos autos os honorários periciais do perito nomeado, 

que ora arbitro em R$370,00 (trezentos e setenta reais), conforme 

Resolução nº 232/2016 do CNJ, sob pena de bloqueio de tais valores, haja 

vista que o feito não pode ser extinto e não poderá ficar paralisado por 

inércia do requerido, intimando-se o perito logo em seguida para o início 

dos trabalhos, nos termos já determinados anteriormente.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Rondonópolis-MT, 07 de 

fevereiro de 2020.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 790726 Nr: 10506-24.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALICIO APARECIDO GASQUES SUARES, N 

A GASQUES SUARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença interposta pelo ESTADO 

DE MATO GROSSO em face de NATALICIO APARECIDO GASQUES 

SUARES e N A GASQUES SUARES, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Retifique a autuação, de modo a constar o nome como cumprimento de 

sentença, efetivando as demais alterações no Cartório Distribuidor.

Após, intime-se a parte executada na forma do artigo 513, §2º, do Código 

de Processo Civil, para efetuar pagamento do débito exequendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer na multa de 10% e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, do 

Código de Processo Civil.

Cientifique o executado que após o transcurso do prazo para o 

pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentar impugnação, observando as matérias de defesa 

elencadas no artigo 525 do CPC.

Decorrido o prazo supra, não efetuado o pagamento do débito, determino 

a expedição de mandado de penhora, para que seja penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a presente execução, tomando o 

Oficial de Justiça às cautelas devidas, para que não sejam penhorados 

bens de terceiros, consoante determina o art. 523, §3º, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis, 07 de fevereiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 927613 Nr: 4013-89.2019.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->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: RITA DE CASSIA FURLAN DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA MARLOVA FORGIARINI - 

OAB:16.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO a liminar vindicada, a fim de determinar a 

suspensão da penhora e de qualquer tipo de ato expropriatório do imóvel 

de matrícula n.º 63.471, enquanto não julgado em definitivo o presente 

feito (art. 678 do CPC), restando prudente a formação do 

contraditório.Oficie-se o Cartório de Registro de Imóveis para que faça a 

averbação na matrícula do bem quanto a existência da presente demanda, 

a fim de resguardar terceiros interessados de boa-fé em adquiri-lo, bem 

como baixe a penhora registrada em tal matrícula.Translade-se cópia 

desta decisão à ação principal. Citem-se as partes Embargadas para 

contestarem a presente ação no prazo de 15 dias, nos termos do art. 677, 

§3º e 679 do CPC. Outrossim, CONCEDO os benefícios da gratuidade de 

justiça, uma vez que demonstrada a hipossuficiência.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Rondonópolis/MT, 07 de 

fevereiro de 2020.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 895739 Nr: 3814-04.2018.811.0003

 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: ANTONIO SANTANA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para cientificar-se do 

retorno dos autos da 2ª Instância, bem como, para querendo, 

manifestar-se no prazo legal.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45261 Nr: 2718-23.1996.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. MATTOS & PARAVELA AUD. INDEP. S/C 

LTD, Kempii – Empreendimentos Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS OLIMPIO PIRES DA 

CUNHA - OAB:51704, CAROLINA PIRES DA CUNHA DE MOURA - 

OAB:214269/SP

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA POR SEU 

PROCURADOR para manifestar-se no prazo legal acerca da petição e 

documentos constantes de fls. 1270/1274

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435679 Nr: 4347-41.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SS COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS 

LTDA - EPP, MARIA MAGDALENA STEFANES SANTAMARIA, ANTONIO 

CARLOS SANTAMARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO STEFANES 

SANTAMARIA - OAB:14367, SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO 

- OAB:15906

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO através de advogado 

constituído, para no prazo legal, declinar aos autos dados bancários de 

sua titularidade para expedição de alvará de levantamento em seu favor.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 749601 Nr: 7541-10.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA DE MORAIS FERRON

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/13.179 B, FRANCISCA DE SÁ - OAB:OAB/MT 16391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE POR SEU ADVOGADO 

CONSTITUIDO, para manifestar-se no prazo legal acerca da contestação e 

documentos de fls. 172/289

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 767809 Nr: 1246-20.2015.811.0003

 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: MARIA AMELIA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA BARCELOS FILHA - 

OAB:OAM/MT 16475-A, DEISE VIEIRA FERREIRA - OAB:10.071-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para cientificar-se do 

retorno dos autos da 2ª Instância, bem como, para querendo, 

manifestar-se no prazo legal.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 800009 Nr: 14415-74.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORISMARY CAMPOS DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA SILVA BEZERRA - 

OAB:19829/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA , através de seu advogado 

constituído a fim de manifestar no prazo legal, face a juntada aos autos do 

Laudo Técnico Pericial constante de fls. 328/334.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 813885 Nr: 840-62.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE ANTONIO DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA SILVA BEZERRA - 

OAB:19829/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA , através de seu advogado 

constituído a fim de manifestar no prazo legal, face a juntada aos autos do 

Laudo Técnico Pericial constante de fls. 473/479.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007245-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALVES NILO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos etc. Trata-se de Ação de indenização por danos materiais e morais 

ajuizada por LUIZ ALVES NILO em face de SANEAR – SERVIÇO DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Segundo se extrai da exordial, a parte autora 

alega que protocolou junto à requerida um pedido de providência quanto 

ao sistema de esgoto de sua rua, uma vez que em épocas de chuva a 

água transborda da tubulação e, em tese, coloca em risco a segurança do 

autor e de seus próximos, bem como os submete a situações desumanas, 

no tocante a ter sua própria residência tomada por esgoto. Contudo, relata 

que não houve atendimento ao seu pleito nas vias administrativas, o que 

ensejou a sua busca ao judiciário para fazer valer os seus direitos. Afirma 

que, por não fornecer serviços adequados de tratamento de esgoto, a 

cada período de chuvas a sua casa é tomada por alagamentos, com forte 

odor e animais mortos, que acaba por afastar possíveis clientes, 

considerando a profissão de cabelereiro que exerce em sua própria 

residência, pelo que requer a condenação da autarquia no fornecimento 

adequado dos serviços de esgoto e drenagem de águas e a disposição 

adequada de resíduos sólidos, bem como a indenização em danos morais 

e materiais sofridos. Com a inicial trouxe fotos e gravações do local 

prejudicado por alagamentos. Fora designada audiência de justificação, na 

qual fora determinado o estudo técnico da parte requerida para solução do 

problema (ID n.º 15294820). Após diligências do SANEAR, este exarou 

parecer técnico concluindo que a vazão excessiva se dava por conta de 

ligações clandestinas, por meio do qual a água da chuva fora canalizada 

para a rede de esgoto e, para solução do problema, efetuou uma 

interligação no coletor principal de diâmetro maior para evitar o 
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direcionamento da água para um só setor e, via de consequência, não 

ocorrer mais os vazamentos. Em sua peça contestatória, a parte requerida 

arguiu preliminarmente sua ilegitimidade passiva, por não ser, em tese, 

responsável pelos serviços de drenagem, o que supostamente seria a 

causa dos vazamentos. No mérito, ressalta que diligenciou no sentido de 

estudar a origem do problema citado na inicial e constatou como 

responsável do vazamento diversas ligações clandestinas de águas na 

rede de esgoto, o que ocasionava sobrecarga da rede de esgoto, 

providenciando a interligação da rede em um coletor principal de maior 

diâmetro para amenizar o recebimento da vazão, atuando dentro de suas 

limitações funcionais. Quanto aos danos morais e materiais, o requerido 

impugnou totalmente o pedido de indenização, sustentando, em síntese, 

não haver qualquer elemento comprobatório colacionado aos autos, bem 

como que não fora responsável pelos fatos descritos na inicial, 

argumentando ser consequência de ligações clandestinas e, ainda, que 

carece de competência para atuar no sistema de drenagem, o que 

supostamente seria o causador do vazamento. O autor impugnou a 

contestação, rechaçando-a in totum. Ao ID n.º 21318862 este juízo 

determinou a intimação das partes para especificarem as provas que 

desejam produzir. A parte autora manifestou pelo julgamento antecipado 

do feito, uma vez que os autos estariam devidamente instruídos para 

julgamento e, por sua vez, a parte requerida requereu a produção de 

prova testemunhal. É o relatório. Fundamento e decido. Das preliminares. 

Em que pese a parte requerida ter sustentado ser parte ilegítima para 

figurar no polo passivo, por ausência de responsabilidade no episódio 

supostamente danoso, apesar da denominação dada a preliminar, se trata 

do próprio mérito da demanda, não se enquadrando na hipótese prevista 

no artigo 337 do Código de Processo Civil. Dessa forma, por não estar 

elencado entre as hipóteses previstas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil, REJEITO a preliminar arguida. Do mérito. Após detida 

análise dos autos, por não vislumbrar qualquer irregularidade a ser 

corrigida até o momento, dou o feito por saneado. Nos termos do artigo 

357, do Código de Processo Civil, por não comportar o julgamento 

antecipado da lide, fixo como ponto controvertido a efetiva demonstração 

de ato ou omissão donosa causada pelo SANEAR, bem como a extensão 

de tais danos. No mais, inverto do ônus probatório em desfavor do 

SANEAR, por se tratar de relação consumerista, pois possui capacidade 

técnica mais favorável do que o autor para atestar a regularidade de sua 

atuação, de modo a não ter dado causa ao evento danoso descrito na 

inicial. A inversão do ônus não afastará o dever da parte autora em 

demonstrar a existência do dano e sua extensão. Defiro os pedidos de 

prova testemunhal formulado pelas partes. Designo a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 10 de março de 2020, às 15h00min. 

Intimem-se as partes para apresentar o rol de testemunhas, no prazo de 

10 (dez) dias (art. 357, §§ 4º e 6º, do CPC), as quais deverão comparecer 

independentes de intimação, ou, caso pretendam, que formulem 

requerimento neste sentido. Caso alguma das testemunhas resida em 

outra comarca, desde já, expeça-se carta precatória para a sua oitiva. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Rondonópolis/MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 702531 Nr: 178-70.2020.811.0064

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAN FERNANDES DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMEDINA MARTINS DE 

SOUZA - OAB:27.295/O-MT, CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES - 

OAB:19.607/O-MT

 Código: 702531

Vistos etc.

 Trata-se de Inquérito Policial instaurado em face de Osman Fernandes de 

Amorim, devidamente qualificado nos autos.

 Instado a se manifestar, o Ministério Público, por seu digno Promotor de 

Justiça, opinou pela declaração da incompetência da 1ª Vara Criminal e o 

encaminhamento dos autos para o cartório distribuidor para a distribuição 

entre a 2ª e 3 Vara Criminal desta Comarca (fls. 43/52).

 É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, verifica-se que é o caso do acolhimento da cota ministerial de 

fls. 43/52, vez que, realmente, não restou evidenciado o dolo específico 

na conduta do agente.

Consigno ainda que, muito embora a vítima seja do sexo feminino e 

companheira do acusado, entretanto, o suposto delito ocorrido não guarda 

relação com violência doméstica, senão, vejamos o teor do boletim de 

ocorrência (fls. 12) “in verbis”:

“(...) relatando que conviveu com o autor por cerca de 06 (seis) anos, não 

possuindo filhos em comum, estando separados há 01 (um) mês. Na data 

dos fatos, a vítima estava acompanhando o autor em uma viagem 

chegando em Rondonópolis-Mato Grosso, um outro caminhão veio a 

atingi-los, arrancando o retrovisor do lado direito do caminhão, a vítima 

nervosa disse ao autor, vamos parar na Polícia Federal e informar o 

ocorrido, o autor disse a mesma: “vai se danar, que você morra”, em ato 

contínuo acelerou o caminhão e fez uma ultrapassagem perigosa, vindo a 

virar o caminhão para o lado que a vítima estava, momento que a vítima 

veio a quebrar o braço direito, o SAMU chegou ao local e encaminhou a 

vítima até o Hospital Regional de Rondonópolis para atendimento médico. 

Informa a vítima que não solicita Medidas Protetivas, a qual esta recebendo 

encaminhamento ao IML e arrola como testemunha Ramão Suli Sanches 

Viana, irmão da mesma, telefone 9187-9249.” (sic)

 Assim, diante do narrado no boletim de ocorrência, verifica-se que não 

existe questão de gênero relacionada com a conduta do suspeito, 

principalmente, porque não estão presentes as hipóteses descritas na Lei 

nº 11.340/2006.

 Dessa forma, ficou consignado que o escopo da lei é a proteção da 

mulher em situação de fragilidade/vulnerabilidade diante do agressor, 

desde que caracterizado o vínculo de relação doméstica, familiar ou de 

afetividade. Assim, a intenção do legislador, ao editar a Lei Maria da 

Penha, foi de dar proteção à mulher que tenha sofrido agressão 

decorrente de relacionamento amoroso.

Vale lembrar que o Artigo 5º, caput, da Lei Maria da Penha, antes de 

especificar o âmbito de passível ocorrência da violência, estatui que:

“Art. 5º - Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar 

contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe 

cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral 

ou patrimonial:”

Com efeito, a Lei nº 11.340/2006 criou um microssistema que se identifica 

pelo gênero da vítima, ficando restrita a relações íntimas de afeto. Para os 

demais casos de violência – envolvendo relação de parentesco entre 

irmãos, tios, sobrinha, avós, bem como aquela envolvendo patrão e 

empregada, vizinhos etc. – já existem regras, mormente no âmbito do 

Código Penal, para penalizar os agressores, não se justificando em 

relação a estes a proteção especial conferida pela Lei nº 11.340/06.

Noutras palavras, para haver incidência da Lei nº 11.340/06 deve-se 

aferir no caso concreto a presença concomitante da violência de qualquer 

natureza praticada contra a mulher em situação de vulnerabilidade, por 

motivação de gênero e praticada por parceiro ou parceira em relação 

íntima de afeto, fator que, por razões culturais, não eram objeto de tutela 

penal.

Flávia Piovesan, ao tratar da violência de gênero, leciona que:

“(...) a violência contra a mulher constitui ofensa à dignidade humana, 

sendo manifestação de relações de poder historicamente desiguais entre 

mulheres e homens (...) Vale dizer, a violência baseada no gênero ocorre 

quando um ato é dirigido contra a mulher porque é mulher, ou quando atos 

afetam as mulheres de forma desproporcional.”.

Nesse sentido, o Enunciado nº 24 do FONAVID (Fórum Nacional de 

Violência Doméstica) preceitua que “A competência do Juizado da 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher restringe-se aos delitos 

cometidos em razão do gênero, na forma dos Artigos 5º e 7º da Lei Maria 

da Penha, não sendo suficiente que a vítima seja do sexo feminino.”. grifos 

nossos

Discorrendo acerca do conceito de “violência de gênero”, o Ministro Marco 

Aurélio Bellizze, Relator do HC nº 175816/RS, asseverou com inteira 

propriedade que:

“(...) tem-se a violência doméstica como uma forma específica da violência 

de gênero – aquela que ocorre em relações de intimidade – utilizando-se o 

termo "violência doméstica" para se referir à violência conjugal, daí porque 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067612/2/2020 Página 114 de 375



afirmarmos que a terminologia “violência doméstica” deve ser tida como 

sinônimo de violência contra a mulher praticada por parceiros íntimos. 

Como leciona Carmen Hein de Campos:

Essa também parece ter sido a opção do legislador ao definir, no art. 1º, 

da Lei n° 11.340/06 que esta 'cria mecanismos para coibir e prevenir a 

violência doméstica e familiar contra a mulher'. Embora haja uma aparente 

redundância na expressão 'doméstica e familiar', pode-se argumentar que 

o legislador não escolheu essas duas expressões como o mero intuito de 

reforçar o substantivo 'doméstica'. Ao definir-se pela expressão violência 

doméstica, quis o legislador referir-se ao tipo de relação, tal como 

consagrada academicamente em estudos feministas, igualando-o à 

violência nas relações íntimas. Observa-se que o legislador usa o 

conectivo 'e' para introduzir o adjetivo 'familiar'. Por conseguinte, o 'familiar' 

se refere ao lugar onde essa violência é praticada (na família). Desta 

forma, a violência doméstica contra a mulher definida na Lei é uma 

violência praticada em relações de conjugalidade (atuais ou não) e também 

no espaço familiar (art. I, II e III) – p. 252. (...) Ficou assentado, ainda, no E. 

Superior Tribunal de Justiça, que a intenção do legislador ao editar a Lei 

Maria da Penha foi de dar proteção à mulher que tenha sofrido agressão 

decorrente de relacionamento amoroso, sendo desnecessária à 

configuração da relação íntima de afeto a coabitação entre o agente e a 

vítima: (...) Se assim fosse, qualquer delito que envolvesse relação entre 

parentes poderia dar ensejo à aplicação da referida Lei, inviabilizando-se, 

inclusive, o funcionamento do Juizado da Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher.” grifos nossos

A jurisprudência, mutatis mutandis, vem acertadamente se orientando 

nesse sentido, a fim de não banalizar o intuito da lei, senão vejamos:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TORTURA CONTRA CRIANÇA EM 

CONTINUIDADE DELITIVA. PROCURADORA DE JUSTIÇA APOSENTADA. 

INEXISTÊNCIA DE PRIVILÉGIO DE FORO. SÚMULA 451/STF. COMPETÊNCIA 

DO JUIZ CRIMINAL E NÃO DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME COMETIDO EM 

RAZÃO DA CONDIÇÃO DE CRIANÇA DA VÍTIMA. PEDIDO DE LIBERDADE 

PROVISÓRIA PREJUDICADO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA E DO 

ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. NOVOS TÍTULOS APTOS 

A SUSTENTAR A CUSTÓDIA, CUJOS FUNDAMENTOS NÃO FORAM 

IMPUGNADOS NA INICIAL. PRECEDENTES DA 3A. SEÇÃO DESTA CORTE. 

PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. HC PARCIALMENTE 

CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.

1. A competência especial por prerrogativa de função não se estende ao 

crime cometido após a cessação definitiva do exercício funcional.

Súmula 451/STF.

2. Ressai dos fatos narrados na denúncia que a paciente tinha a guarda 

provisória e precária da vítima e a submeteu a intolerável e intenso 

sofrimento psicológico e físico ao praticar, em continuidade delitiva, 

diversas agressões verbais e violência física, de forma a caracterizar o 

crime de tortura descrito no art. 1o., inciso II, combinado com o § 4o., 

inciso II da Lei 9.455/97.

3. O fato de a menor agredida ser do sexo feminino não possui qualquer 

influência no delito praticado pela paciente, pois foi a condição de criança 

que levou a acusada a praticá-lo. Caso a vítima fosse homem, a conduta 

não deixaria de existir, pois o fundamental para a acusada era a 

incapacidade de resistência da vítima diante das agressões físicas e 

mentais praticadas. Destarte, se o delito não tem razão no fato de a vítima 

ser do gênero mulher, não há falar em competência do Juizado Especial de 

Violência Doméstica e Familiar. ... omissis ... (HC 172.784/RJ, Rel. Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 03/02/2011, 

DJe 21/02/2011) grifos nossos

_________________________________________________

“CRIMINAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. TRANCAMENTO DA 

AÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO 

ART. 41 DA LEI Nº 11.340/06. NÃO VERIFICAÇÃO. CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. RELAÇÃO FAMILIAR. APLICABILIDADE DA LEI MARIA DA 

PENHA. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA NORMA. CONSTRANGIMENTO 

ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E 

CONCEDIDA.

... omissis ...

IV. Para a aplicação da Lei Maria da Penha, é necessária a demonstração 

da motivação de gênero ou situação de vulnerabilidade que caracterize 

situação de relação íntima. Precedentes.

V. Embora o inciso II, do art. 5º, da Lei nº 11.340/06 disponha que a 

violência praticada no âmbito da família atrai a incidência da Lei Maria da 

Penha, tal vínculo não é suficiente, por si só, a ensejar a aplicação do 

referido diploma, devendo-se demonstrar a adequação com a finalidade da 

norma, de proteção de mulheres na especial condição de vítimas de 

violência e opressão, no âmbito de suas relações domésticas, íntimas ou 

do núcleo familiar, decorrente de sua situação vulnerável.

VI. A previsão de aplicação da Lei nº 11.340/06 à violência praticada no 

âmbito da unidade doméstica, do mesmo modo, não almeja a proteção do 

mero espaço físico contra agentes externos que nele adentrem para 

cometer o delito, mas sim ao próprio âmago sentimental que se estabelece 

entre indivíduos que compartilham a mesma moradia, com fim de proteção 

dos mais vulneráveis dentro desse grupo de pessoas.

... omissis ...” (HC 176.196/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, 

julgado em 12/06/2012, DJe 20/06/2012) grifos nossos

_________________________________________________

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. 

RELAÇÃO DE NAMORO. DECISÃO DA 3ª SEÇÃO DO STJ. AFETO E 

CONVIVÊNCIA INDEPENDENTE DE COABITAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE 

ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. LEI Nº 11.340/06. APLICAÇÃO. 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL. 1. 

Caracteriza-se violência doméstica, para os efeitos da Lei 1.340/06, 

quaisquer agressões físicas, sexuais ou psicológicas causadas por 

homem em uma mulher com quem tenha convivido em qualquer relação de 

afeto, independente de coabitação. 2. O namoro é uma relação íntima de 

afeto que independe de coabitação; portanto, a agressão do namorado 

contra a namorada, ainda que tenha cessado o relacionamento, mas que 

ocorra em decorrência dele, caracteriza-se violência doméstica. 3. A 

terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao decidir os conflitos ns 

91980 e 94447, não se posicionou no sentido de que o namoro não foi 

alcançado pela Lei Maria da Penha, ela decidiu, por maioria, que naqueles 

casos concretos, a agressão não decorria do namoro. 4. A Lei Maria da 

Penha é um exemplo de implementação para a tutela do gênero feminino, 

devendo ser aplicada aos casos em que se encontram as mulheres 

vítimas da violência doméstica e familiar. 5. Conflito conhecido para 

declarar a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de 

Conselheiro Lafaiete – MG.” (CC 96532/MG. Min. JANE SILVA 

Desembargadora convocada do TJ/MG. S3 – 3ª Seção,j. 05.12.2008.p. 

19.12.2008) grifos nossos

_________________________________________________

“CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. LEI MARIA DA PENHA. FATOS 

SUPOSTAMENTE CRIMINOSOS PRATICADOS POR NORA CONTRA SOGRA 

IDOSA, NO ÂMBITO DOMÉSTICO/FAMILIAR. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE 

PRECONCEITO E DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DO SEXO (GÊNERO). 

HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA PELO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

CONTRA A MULHER. CONFLITO CONHECIDO E DESPROVIDO. Segundo 

Julio Frabbrini Mirabete, "configura violência doméstica e familiar contra a 

mulher, nos termos da Lei n. 11.340/2006, qualquer forma de violência, por 

ação ou omissão, baseada no gênero e praticada no âmbito da família, do 

convívio doméstico ou da relação íntima de afeto, atual ou pretérita, ainda 

que ausente a coabitação, que cause morte, lesão, sofrimento físico, 

sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (arts. 5º e 7º)" (Código 

Penal Interpretado). No caso concreto, a violência não decorre de 

preconceito em face do gênero, e tampouco se anima em face da 

condição de vulnerabilidade da vítima por ser mulher, o que afasta a 

incidência daquela jurisdição especial.” (TJSC, Conflito de Jurisdição n. 

2013.035353-0, de Itajaí, rel. Des. Ricardo Roesler, j. 09-07-2013) grifos 

nossos

ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial de fls. 123/126, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecer, processar e julgar o presente 

feito, determinando a redistribuição e remessa dos autos, com as nossas 

homenagens, a 2ª ou 3ª Vara Criminal desta Comarca, a quem competirá, 

sob pena de ofensa ao postulado constitucional do juiz natural e as regras 

sobre a competência.

Procedam-se às baixas e anotações necessárias neste Juízo.

Às providências.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Rondonópolis, 06 de Dezembro de 2019.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 617690 Nr: 773-79.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON BUENO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WILSON BUENO DE SOUZA, Cpf: 

37327496904, Filiação: Eulalia Barbosa de Souza e Orides Machado de 

Souza, data de nascimento: 10/02/1959, brasileiro(a), natural de 

Curiuva-PR, separado(a) judicialmente, embarcador de gado, Telefone 

06698102-8041. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do réu, aciama qualificado e atualmente em local 

incerto e não sabido, da sessão de julgamento perante o Tribunal Popular 

do Júri a realizar-se no dia 06/06/2020, às 09 horas.

Despacho/Decisão: I – Considerando que as partes já informaram na fase 

do art. 422 do CPP, as testemunhas que pretendem inquirir em Plenário, 

designo para o dia 04 de junho 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 nas intimações 

anteriores, deverá ser intimada a parte que arrolou para indicar o 

endereço atual, em até 10 (dez) dias antes da sessão, sob pena de 

prejuízo da prova], intimem-se em seguida os Srs. jurados.III – Requisite-se 

reforço policial e intime-se o réu.IV – Intimem-se as partes.

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, Flávia Regina Souza 

Pereira, digitei.

Rondonópolis, 10 de fevereiro de 2020

Karoline di Paula Pistori Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 695728 Nr: 8107-91.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO ARCE DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX MOREIRA PEREIRA - 

OAB:24064/O, RICARDO HENRIQUE AYALA BARBOSA - OAB:24326/O

 PRONUNCIO Gustavo Arce do Amaral para que seja julgado perante o 

Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática do delito 121, § 2º, I e 

IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal e art. 2º da Lei nº 12.850/2013, 

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 às 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.: 667008 Nr: 46-81.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA MARCELA TREKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI LEONARDO PELENTIER - 

OAB:OAB/PR 86870

 (...)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. 09/12, termo de apreensão, fl. 15, laudos periciais, fls. 62/66 e 

116/118, e relatório de investigação, fls. 39/41; Já os indícios de autoria se 

comprovam pelos termos de depoimentos prestados, fls. 13/14, 17/18, 

20/21, 23/24 e 36/37. 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 réu 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.IV – Dê-se ciência ao 

Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 667008 Nr: 46-81.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA MARCELA TREKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI LEONARDO PELENTIER - 

OAB:OAB/PR 86870

 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 resposta à 

acusação.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 655514 Nr: 4925-68.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERCINO MORAES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos em correição.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça(m)-se mandado(s) de citação do(s) acusado(s/as) para, 

querendo, apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o(s) acusado(s) não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o(s) 

acusado(s/as) se ele(s/as) pretende(m) constituir advogado ou se o Juiz 

deve nomear-lhe um defensor público ou dativo para patrocinar a(s) 

sua(s) defesa(s), e, neste caso, as razões pelas quais não tem a 

intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o(s) réu(s) o(s) seu(s) 

endereço(s) residencial(ais) e/ou comercial(ais), onde poderá(ão) ser 

localizado(s) para fins de futuras intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni

 Cod. Proc.: 677504 Nr: 9179-50.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY MOREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc.

 Em face da ex\istência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do acusado WESLEY MOREIRA DOS 

SANTOS para, querendo, apresente resposta à acusação, no prazo de 10 

(dez) dias, fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo 

legal, ou se o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor 

para oferecê-lo.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar ao réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações.

Defiro os demais pedidos formulados pelo Ministério Público.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni

 Cod. Proc.: 683919 Nr: 14961-38.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LETÍCIA GABRIELA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos em correição.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação da acusada para, querendo, apresente 

resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, fazendo-se constar que 

não apresentada à resposta no prazo legal, ou se a acusada não 

constituir defensor, será nomeado defensor para oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar a acusada se ela 

pretende constituir advogado ou se o Juízo deve nomear-lhe um Defensor 

Público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar a ré o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizada para fins de futuras 

intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Outrossim, atenta às informações constantes dos autos, bem como às 

diretrizes do artigo 89 da Lei 9.099/95, vejo que o acusado preenche os 

requisitos objetivos e subjetivos exigidos para concessão da medida 

despenalizadora.

Assim, DESIGNO audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo, para o dia 10 de setembro de 2019, às 16h15min.

Intime-se a acusada para que compareça à audiência acompanhada de 

advogado advertindo-a que, caso não possua condições de contratar 

advogado, será nomeado um Defensor Público ou dativo para patrocinar a 

sua defesa.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni

 Cod. Proc.: 655514 Nr: 4925-68.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERCINO MORAES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Defiro o pedido apresentado pelo Ministério Público às fls 83.

Expeça-se carta precatória ao Juízo de Guiratinga/MT para proceder a 

citação do acusado de acordo com as informações prestadas pela Defesa 

(fls. 76 verso).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 610720 Nr: 986-22.2013.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Teixeira Barbosa - 

OAB:27026/O

 I – Considerando que já houve determinação de restituição da fiança ao 

requerente Rodrigo Pereira da Silva nos Autos 611323, consoante decisão 

proferida em 30/09/2016, fls. 42-v/44, julgo prejudicada a análise dos 

pedidos apresentados às fls. 28/29.

II – Proceda-se à extração de cópia da petição de fls. 28/29, juntando-a ao 

feito de código 611323, para a expedição de alvará para levantamento de 

valores naqueles autos, conforme dados bancários apresentados.

III – Dê-se ciência às partes.

IV – Cumpridas as determinações, arquivem-se os autos após as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 695097 Nr: 7504-18.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILDO DE OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACIOL R. BARROS FILHO - 

OAB:46.108 AOB/GO

 (...)excesso de prazo.Portanto, não há como deferir o pleito defensivo.3. 

Dispositivo.I – INDEFIRO o pedido de relaxamento da prisão formulado pela 

defesa, vez que não houve alteração fática ou jurídica que embase o 

pedido.II – No que tange à carta precatória expedida à Comarca de 

Itabaiana/SE para a inquirição da testemunha de defesa Cristiano Sampaio 

Mendonça, fls. 457, em consulta aos andamentos processuais da missiva, 

constatei que a audiência se encontra designada para o dia 13/02/2020, 

conforme fls. 690/691. Assim, solicite-se a devolução da missiva tão logo 

cumprida. III – Em seguida, intimem-se as partes para, no prazo sucessivo 

de 05 (cinco) dias, apresentarem memoriais.IV – Após, voltem-me os 

autos conclusos para sentença.V – Dê ciência ao Ministério Público e à 

defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 698564 Nr: 10419-40.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTENISON SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISVALDO SILVA JARDIM - 

OAB:8183, MARLOS VICTOR ROSA PEREIRA - OAB:52.698, YASMIN 

ORTIZ LOPES - OAB:25.188-O MT

 I – Analisando os autos, observo que o pedido de relaxamento de prisão 

apresentado pelo acusado Genildo às fls. 705/706 já foi apreciado, nesta 

data, no feito de código 695097, motivo pelo qual julgo prejudicada a sua 

análise.

 II – Considerando que aportou aos autos a missiva referente ao 

interrogatório do acusado Waltenison, fls. 705/707, estando encerrada a 

instrução processual, intimem-se as partes para, no prazo sucessivo de 

05 (cinco) dias, apresentarem memoriais.
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III – Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 649201 Nr: 9494-49.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 I – Considerando que já fora expedida carta precatória para a Comarca de 

Bertioga/SP com a finalidade de citação do réu, tenho por desconsiderado 

o requerimento ministerial de fl.167, tendo em vista que o ato já fora 

realizado, conforme fl. 164, sendo distribuído nessa Comarca como consta 

à fl. 169.

II – Ademais, Determino o Aditamento da Carta Precatória de fl. 164, a fim 

de que seja fiscalizado as condições da medida imposta no item “1” da fl. 

52.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 627559 Nr: 462-54.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDA FRANCIELE FERREIRA SANTANA, 

PAULO SÉRGIO DOS SANTOS NOGUEIRA, MARCOS ROBERTO DE 

SOUZA TELES JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, FRANCISCO SILVA - OAB:18.408-A/MT

 (...)da causa extintiva da punibilidade com relação aos imputados em 

questão. 3. Dispositivo.DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de PAULO 

SERGIO DOS SANTOS NOGUEIRA e MARCOS ROBERTO DE SOUZA 

TELES JUNIOR conforme inteligência do artigo 107, IV, primeira parte c/c 

art. 109, V, todos do Código Penal.Não obstante tenha havido prescrição 

depois da sentença condenatória, considerando que há fiança recolhida 

pelo acusado PAULO SERGIO DOS SANTOS NOGUEIRA (fls. 33/34), 

referido valor deverá ser destinado ao pagamento das custas e despesas 

processuais, em conformidade com o disposto no art. 336, parágrafo 

único, do CPP. Havendo remanescente, restitua-se ao sentenciado, que 

deverá ser intimado para indicar seus dados bancários. A seguir, 

expeça-se alvará de liberação do valor objeto do depósito judicial. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe.Publique - se. 

Registre - se. Intimem - se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 617803 Nr: 890-70.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CAROLINA DA SILVA PEREIRA, KATIUSY 

GOMES APOLINÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vieira Rocha - 

OAB:20.982/MT, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:

 Com fulcro nos artigos 107, IV e 109, V e VI, e 115, todos do Código 

Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE da acusada ANA CAROLINA DA 

SILVA PEREIRA, em relação aos delitos tipificados no art. 155, § 4º, IV, e 

art. 147, ambos do Código Penal.Após o trânsito em julgado, arquive-se o 

presente feito mediante as formalidades legais.Publique-se, Registre-se e 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 634524 Nr: 5858-12.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONIO PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR - OAB:

 I – Acolho a justificativa apresentada pelo acusado, fls. 112, devendo o 

mesmo comparecer à palestra sobre regras de trânsito agendada para o 

dia 20 de fevereiro de 2020, às 10h30min, no Plenário do Júri, conforme 

condição estabelecida na alínea “e” de fls. 106.

II – Intime-se o acusado.

III – Dê-se ciência às partes.

 IV – No mais, aguarde-se o cumprimento integral das condições da 

suspensão condicional do processo estabelecidas na audiência realizada 

nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 635182 Nr: 6406-37.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRAITON LUCIANO BUSNELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO BEZERRA DOS 

SANTOS - OAB:9.521-B/MT, Ronildo Bezerra dos Santos - 

OAB:9883OAB/MT

 JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o acusado DRAITON 

LUCIANO BUSNELLO como incurso nas penas do artigo 302, caput, do 

Código de Trânsito Brasileiro.Em atenção ao princípio constitucional de 

individualização da pena, passo a dosá-la. 3.1. Dosimetria da pena.A 

culpabilidade é normal ao tipo. Em relação aos antecedentes criminais e os 

elementos de conduta social e personalidade, inexistem dados 

desabonadores. As circunstâncias do crime e os motivos são comuns ao 

delito. A consequência morte, por mais lastimável que seja, é necessária à 

configuração do tipo penal. A vítima (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 641253 Nr: 2730-47.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL DOUGLAS SANTOS CORREA, 

JONATAS DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:15.694 MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:

 Diante da necessidade de readequação da pauta de audiência deste 

magistrado, posto que na data apaziguada realizarei audiências de 

instrução e julgamento de réus presos, CANCELO a audiência instrutória 

destes autos.

Por outro lado, considerando que respondo por esta Vara Criminal a título 

de substituição, não havendo mais pauta para realização de audiências de 

réus soltos no período correspondente, aguarde-se o retorno da 

magistrada titular para a redesignação do ato em conformidade com a sua 

pauta de audiências.

 Intimem-se as partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 644564 Nr: 5585-96.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENI ROSENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 I – Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiência 

deste Juízo, REDESIGNO a audiência para proposta da suspensão 

condicional do processo para o dia 15 de abril de 2020, às 13h15min.

II – Cumpram-se as demais determinações.

III – Intime-se a ré.

 IV – Dê-se ciência às partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 647211 Nr: 7831-65.2016.811.0064
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE LOBO DA SILVA, ERCILIO ANANIAS 

DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: defensor publico - OAB:

 Diante da necessidade de readequação da pauta de audiência deste 

magistrado, posto que na data apaziguada realizarei audiências de 

instrução e julgamento de réus presos, CANCELO a audiência instrutória 

destes autos.

Por outro lado, considerando que respondo por esta Vara Criminal a título 

de substituição, não havendo mais pauta para realização de audiências de 

réus soltos no período correspondente, aguarde-se o retorno da 

magistrada titular para a redesignação do ato em conformidade com a sua 

pauta de audiências.

 Intimem-se as partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 689228 Nr: 2209-97.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE ATAIDE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARAES - OAB:12225

 I – Diante do teor da certidão de fls. 65, acolho o pedido apresentado pelo 

acusado, devendo o mesmo comparecer à palestra sobre regras de 

trânsito agendada para o dia 20 de fevereiro de 2020, às 10h30min, no 

Plenário do Júri, conforme condição estabelecida na alínea “e” de fls. 49.

II – Intime-se o acusado.

III – Dê-se ciência às partes.

 IV – No mais, aguarde-se o cumprimento integral das condições da 

suspensão condicional do processo estabelecidas na audiência realizada 

nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 655150 Nr: 4610-40.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON FELIPE DA ANUNCIAÇÃO 

FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 1. Relatório.

Trata-se de ação penal em que foi denunciado JEFERSON FELIPE DA 

ANUNCIAÇÃO FAGUNDES, pela prática, em tese, do crime previsto no 

artigo 180, caput, do Código Penal, conforme aditamento de fls. 97. O 

Ministério Público, por meio do petitório retro, pugnou pela revogação do 

benefício da suspensão condicional do processo concedido ao réu, ante o 

descumprimento das condições impostas, aduzindo que ele mudou de 

endereço sem comunicar a este Juízo, fls. 128. É o relatório.

2. Fundamentação.

Compulsando os autos, verifico que a revogação do benefício da 

suspensão condicional do processo é a medida de rigor a ser adotada. 

Vejamos.

Verifica-se que o acusado foi beneficiado com a suspensão condicional 

do processo em audiência realizada no dia 08 de junho de 2018. Contudo, 

durante a fiscalização das condições estabelecidas, constatou-se 

descumprimento por parte do acusado, o qual mudou de endereço sem 

comunicar a este Juízo, fl. 127-v.

Nesse sentido, a Lei n. 9.099/95, em seu art. 89, § 4º, dispõe que a 

suspensão condicional do processo poderá ser revogada se o acusado 

vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou 

descumprir qualquer outra condição imposta.

3. Dispositivo.

I – Revogo o benefício da suspensão condicional do processo concedido 

ao réu Jeferson Felipe da Anunciação Fagundes.

II – Estando encerrada a instrução processual, fls. 97, intimem-se as 

partes para, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, apresentarem 

memoriais.

 III – Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

IV – Dê ciência ao Ministério Público e à defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 650148 Nr: 10367-49.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN JOAQUIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o acusado WILLIAN 

JOAQUIM DA SILVA como incurso nas penas do artigo 302, caput, do 

Código de Trânsito Brasileiro.Em atenção ao princípio constitucional de 

individualização da pena, passo a dosá-la. 3.1. Dosimetria da pena.A 

culpabilidade é normal ao tipo. Em relação aos antecedentes criminais e os 

elementos de conduta social e personalidade, inexistem dados 

desabonadores. As circunstâncias do crime e os motivos são comuns ao 

delito. A consequência morte, por mais lastimável que seja, é necessária à 

configuração do (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 679549 Nr: 11114-28.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEMIRO DE MATOS SILVA, RAFAEL 

GREGORIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944/B, ONORIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR - OAB:12992 

MT

 Diante da necessidade de readequação da pauta de audiência deste 

magistrado, posto que na data apaziguada realizarei audiências de 

instrução e julgamento de réus presos, CANCELO a audiência instrutória 

destes autos.

Por outro lado, considerando que respondo por esta Vara Criminal a título 

de substituição, não havendo mais pauta para realização de audiências de 

réus soltos no período correspondente, aguarde-se o retorno da 

magistrada titular para a redesignação do ato em conformidade com a sua 

pauta de audiências.

 Intimem-se as partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 658006 Nr: 7220-78.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVALDO VITURINO BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TANIARA SATELES PINHEIRO 

NOGUEIRA - OAB:14429, VILSON DE SOUZA PINHEIRO - OAB:5135-MT

 I - Considerando que não houve apresentação de resposta à acusação 

em favor do acusado no prazo legal, bem como não há notícia de que o 

réu tenha constituído defensor, nomeio a Defensoria Pública para 

assisti-lo.

II - Remetam-se os autos à Defensoria Pública para a manifestação 

pertinente, nos termos do art. 396-A, §2º, do Código de Processo Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 700550 Nr: 11809-45.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANE CAROLINE GOMES PAULINO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 
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OAB:

 (...)I – Presente os indícios de materialidade e autoria, RECEBO a 

denúncia.II – Cite-se o réu 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 – 

Considerando que a acusada preenche os requisitos do artigo 89 da Lei n. 

9.099/95, DESIGNO a audiência para proposta da suspensão condicional 

do processo para o dia 15 de abril de 2020, às 14h00min.IV – Intime-se a 

ré.V – Defiro os demais requerimentos ministeriais.VI – Dê-se ciência ao 

Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 671181 Nr: 3568-19.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERLAN MARCOS GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 1. Relatório.

Trata-se de ação penal em que foi denunciado HERLAN MARCOS GOMES 

DE OLIVEIRA, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 306 do 

Código de Trânsito Brasileiro. O Ministério Público, por meio do petitório 

retro, pugnou pela revogação do benefício da suspensão condicional do 

processo concedido ao réu, ante o descumprimento das condições 

impostas, aduzindo que ele deixou de comparecer mensalmente em Juízo 

para justificar suas atividades, fl. 79. É o relatório.

2. Fundamentação.

Compulsando os autos, verifico que a revogação do benefício da 

suspensão condicional do processo é a medida de rigor a ser adotada. 

Vejamos.

Verifica-se que o acusado foi beneficiado com a suspensão condicional 

do processo em audiência realizada no dia 08 de fevereiro de 2019. 

Contudo, durante a fiscalização das condições estabelecidas, 

constatou-se descumprimento por parte do acusado, o qual deixou de 

comparecer mensalmente em Juízo para atualizar seu endereço e justificar 

suas atividades, fl. 71.

Nesse sentido, a Lei n. 9.099/95, em seu art. 89, § 4º, dispõe que a 

suspensão condicional do processo poderá ser revogada se o acusado 

vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou 

descumprir qualquer outra condição imposta.

3. Dispositivo

I – Revogo o benefício da suspensão condicional do processo concedido 

ao réu Herlan Marcos Gomes de Oliveira.

II – Intime-se a defesa para, no prazo legal, apresentar resposta à 

acusação.

III – Dê ciência ao Ministério Público e à defesa.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 666618 Nr: 14722-68.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 14722-68.2017.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: FABIANA PEREIRA DA SILVA

CITANDO E INTIMANDO: Réu(s): Fabiana Pereira da Silva Filiação: 

Valdivino Alves da Silva e Francisca Pereira da Silva, data de nascimento: 

14/03/1986, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, solteiro(a), do lar, 

em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: Citar a denunciada acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, nos termos da ação penal nº, que o Ministério Público 

lhe move, bem como intimá-la para apresentar por escrito, no prazo de 20 

(vinte) dias, a defesa preliminar, oportunidade em que deverá arrolar as 

suas testemunhas (Art. 396 e 396-A, do CPP, com a alteração da Lei n.º 

11.719/2008).

 RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia contra a ré 

acima, qualificada como incurso no artigo 163, paragrafo único, I do CP c/c 

art. 147 do CP c/c art. 21 do decreto-Lei 3.688/1941, na forma do art. 69 

do do Código Penal, data do fato: 20/10/2017, tendo como vítima: Jodeir 

Ferreira de Souza , recebida a denúncia por este r. Juízo em 28/03/2019. 

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, Karla Janaina Ribeiro 

Vedoveto- Técnica Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 10 de fevereiro de 2020.

Anselma Nancy Cajango Tarifa

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 621632 Nr: 4714-37.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTUR JOSÉ CASSEMIRO JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VITOR MOMBERG 

NASCIMENTO - OAB:18.707-A - MT, REGINA ALMEIDA LUCIANO - 

OAB:15261

 1. Relatório.

Trata-se de ação penal em que foi denunciado ARTUR JOSÉ CASSEMIRO 

JÚNIOR, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 306, § 1º, II, do 

Código de Trânsito Brasileiro. O Ministério Público, por meio do petitório 

retro, pugnou pela revogação do benefício da suspensão condicional do 

processo concedido ao réu, ante o descumprimento das condições 

impostas, aduzindo que ele deixou de comparecer mensalmente em Juízo 

para justificar suas atividades, fl. 97. É o relatório.

2. Fundamentação.

Compulsando os autos, verifico que a revogação do benefício da 

suspensão condicional do processo é a medida de rigor a ser adotada. 

Vejamos.

Verifica-se que o acusado foi beneficiado com a suspensão condicional 

do processo em audiência realizada no dia 28 de setembro de 2018. 

Contudo, durante a fiscalização das condições estabelecidas, 

constatou-se descumprimento por parte do acusado, o qual deixou de 

comparecer mensalmente em Juízo para atualizar seu endereço e justificar 

suas atividades, fl. 83.

Nesse sentido, a Lei n. 9.099/95, em seu art. 89, § 4º, dispõe que a 

suspensão condicional do processo poderá ser revogada se o acusado 

vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou 

descumprir qualquer outra condição imposta.

3. Dispositivo

I – Revogo o benefício da suspensão condicional do processo concedido 

ao réu Artur José Cassemiro Júnior.

II – Intime-se a defesa para, no prazo legal, apresentar resposta à 

acusação.

III – Dê ciência ao Ministério Público e à defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni

 Cod. Proc.: 677773 Nr: 9422-91.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS DE QUEIROZ FRANKEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça(m)-se mandado(s) de citação do(s) acusado(s/as) para, 

querendo, apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 
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fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o(s) acusado(s) não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o(s) 

acusado(s/as) se ele(s/as) pretende(m) constituir advogado ou se o Juiz 

deve nomear-lhe um defensor público ou dativo para patrocinar a(s) 

sua(s) defesa(s), e, neste caso, as razões pelas quais não tem a 

intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o(s) réu(s) o(s) seu(s) 

endereço(s) residencial(ais) e/ou comercial(ais), onde poderá(ão) ser 

localizado(s) para fins de futuras intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo Ministério Público.

Outrossim, atenta às informações constantes dos autos, bem como as 

diretrizes do artigo 89 da Lei 9.099/95, vejo que o(s/as) acusado(s/as) 

preenche(m) os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para concessão 

da medida despenalizadora.

Desse modo, DESIGNO a audiência para proposta de suspensão 

condicional do processo para o dia 08 de fevereiro de 2019, às 16h20min.

Intime-se o(s/as) acusado(o/as) para que compareça(m) à audiência 

acompanhado(s) de advogado advertindo que, caso não possua(m) 

condições de contratar advogado, será nomeado um Defensor Público ou 

dativo para patrocinar a(s) sua(s) defesa(s).

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se, notifique-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni

 Cod. Proc.: 677773 Nr: 9422-91.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS DE QUEIROZ FRANKEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Considerando que o denunciado não está respondendo a outro processo 

criminal e nem tem notícias nos autos de condenação criminal, acolho a 

proposta ministerial considerando a concordância do réu e de seu 

defensor. Assim, suspendo o andamento do processo pelo prazo de 02 

anos, assim como declaro interrompido o lapso prescricional, submetendo 

o acusado as condições expressas nos incisos do parágrafo 1° do art. 89 

da Lei 9.099/95, consoante condições acima estabelecidas. Fica ciente o 

acusado de que o descumprimento de quaisquer destas condições 

implicará na revogação da suspensão condicional, tendo o processo 

imediato prosseguimento. Decorrido o prazo ora estabelecido sem 

revogação, voltem os autos em conclusão para extinção da punibilidade e 

determinação de arquivo.

Oficie-se ao Juízo da 4ª Vara Criminal solicitando seja destinado o valor 

depositado na conta única, pago pelo denunciado a título de fiança, para 

entidade devidamente cadastrada para efeito de recebimento de benefício 

dessa natureza.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 677773 Nr: 9422-91.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS DE QUEIROZ FRANKEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Relatório.

Trata-se de ação penal em que foi denunciado VINICIUS DE QUEIROZ 

FRANKEN, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 306 do Código 

de Trânsito Brasileiro. O Ministério Público, por meio do petitório retro, 

pugnou pela revogação do benefício da suspensão condicional do 

processo concedido ao réu, ante o descumprimento das condições 

impostas, aduzindo que ele deixou de comparecer mensalmente em Juízo 

para justificar suas atividades, fl. 66. É o relatório.

2. Fundamentação.

Compulsando os autos, verifico que a revogação do benefício da 

suspensão condicional do processo é a medida de rigor a ser adotada. 

Vejamos.

Verifica-se que o acusado foi beneficiado com a suspensão condicional 

do processo em audiência realizada no dia 08 de fevereiro de 2019. 

Contudo, durante a fiscalização das condições estabelecidas, 

constatou-se descumprimento por parte do acusado, o qual deixou de 

comparecer mensalmente em Juízo para atualizar seu endereço e justificar 

suas atividades, fl. 61.

Nesse sentido, a Lei n. 9.099/95, em seu art. 89, § 4º, dispõe que a 

suspensão condicional do processo poderá ser revogada se o acusado 

vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou 

descumprir qualquer outra condição imposta.

3. Dispositivo

I – Revogo o benefício da suspensão condicional do processo concedido 

ao réu Vinicius de Queiroz Kranken.

II – Intime-se o advogado que patrocinou a defesa do acusado na 

audiência de suspensão condicional do processo para que apresente aos 

autos o instrumento que lhe outorga poderes para representar o réu e, em 

seguida, apresentar resposta à acusação, no prazo legal.

III – Dê ciência ao Ministéri’o Público e à defesa.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 672976 Nr: 5190-36.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR CARVALHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 5190-36.2018.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): GILMAR CARVALHO DA SILVA

CITANDO E INTIMANDO: Réu(s): Gilmar Carvalho da Silva, Cpf: 

87180413100, Rg: 1266490-1 SSP MT Filiação: Jose Rodrigues da Silva e 

Aparecida Carvalho da Silva, data de nascimento: 21/11/1974, 

brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, convivente, pedreiro, em lugar 

incerto e não sabido

FINALIDADE: Citar o denunciado acima qualificado, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, nos termos da ação penal nº 

5190-36.2018.811.0064, que o Ministério Público lhe move, bem como 

intimá-lo para apresentar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa 

preliminar, oportunidade em que deverá arrolar as suas testemunhas (Art. 

396 e 396-A, do CPP, com a alteração da Lei n.º 11.719/2008).

 RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia contra o réu 

acima, qualificado como incurso no artigo 306 c/c art. 298, III, da Lei 

9.503/1997, data do fato: 31/03/2018, tendo como vítima: a Sociedade, 

Recebida a denúncia por este r. juízo em 03/10/2018. 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, Karla Janaina Ribeiro Vedoveto- 

técnica Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 11 de fevereiro de 2020.

Anselma Nancy Cajango Tarifa

Gestor(a) Judiciário(a)

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 685487 Nr: 16327-15.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO MAGNO VICENTIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:
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 Vistos

 RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado Pedro 

Magno Vicentim como incurso 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 do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele 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.: 685487 Nr: 16327-15.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO MAGNO VICENTIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos 16327-15.2018.811.0064 – Cód. 685487Vistos.Defiro o 

requerimento do Ministério Público, pelo que determino a citação do 

acusado por edital, nos termos do art. 361 do CPP, consignando que, não 

comparecendo aos autos, nem constituindo advogado, “ficarão 

suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz 

determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, 

se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 

312.” (art. 366 do CPP).Feita a citação, oficie-se a SEJUDH, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias informe se o réu encontra-se segregado em 

alguma unidade prisional do estado. (...) Sendo assim, como medida 

cautelar, tendo em mira que o réu se encontra em local incerto e não 

sabido, determino a suspensão, impedimento de renovação, início ou 

conclusão do procedimento para obtenção de sua carteira nacional de 

habilitação, devendo ser expedido ofício ao DETRAN/MT e ao DENATRAN, 

determinando a inclusão desta restrição em seus cadastros, salientando 

que o réu deve comparecer perante este juízo para ser citado e responder 

a presente ação penal, momento em que será imediatamente determinada 

a suspensão da presente medida. Verificando os autos, observa-se a 

prestação da fiança à fl. 18, bem como pagamento desta à fl. 28 e, 

fazendo-o com fundamento nos arts. 328 e 343 do Código de Processo 

Penal, DETERMINO a quebra de ½ do valor depositado nos autos à fl. 28, 

que deve ser destinado/vinculado ao pedido de providências/código 

661801 (procedimento de destino das penas pecuniárias as entidades 

cadastradas) em trâmite no Juízo da 4ª Vara Criminal desta comarca, 

porquanto o réu não comunicou o juízo sobre sua mudança de endereço. 

Após, caso o réu não constitua advogado ou apresente resposta à 

acusação, volte-me os autos conclusos para deliberações acerca da 

aplicação do art. 366 do CPP. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 690991 Nr: 3737-69.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DA SILVA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 3737-69.2019.811.0064 – Cód. 690991

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o (a) acusado (a) 

Diego da Silva Nunes como incurso (a) 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 do (a) 

acusado (a) para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, constando que ele (a) 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.: 685487 Nr: 16327-15.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO MAGNO VICENTIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (...)É o relatório. Fundamento e Decido.Analisando com acuidade os autos 

e considerando ao que determina o art. 366 do CPP, desde já suspendo o 

processo e o curso do prazo prescricional, grafando que pacifico está na 

Jurisprudência dos Tribunais de Justiça, bem como tem sido o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que a suspensão do 

processo, nos termos do art. 366 do CPP, deve se regular pelo prazo 

prescricional regulado pelo art. 109 do Código Penal, com base na pena 

máxima prevista ao crime.Observo que também não deve ser procedida a 

produção antecipada de provas, por não vislumbrar sua urgência, já que 

as provas referidas no citado art. 366, do estatuto processual penal, 

somente devem ser produzidas nos casos de extrema necessidade, sob 

pena de violação ao direito da ampla defesa e contraditório. No caso em 

apreço, verifico que não se faz possível a decretação da prisão 

preventiva, vez que se fazem ausentes os requisitos necessários para 

essa medida cautelar, bem como observo que já foi determinada a 

expedição de ofício ao DETRAN/MT e ao DENATRAN/MT, visando à 

inclusão de restrição em seus dados cadastrais.Diante disto, arquive-se o 

feito provisoriamente, com baixa no relatório estatístico, sem prejuízo do 

prosseguimento do feito em caso de comparecimento do acusado. 

Ademais, nos termos do art. 109, IV do CP, após a data de 22/06/2027 

voltem os autos conclusos para deliberação acerca da continuação da 

contagem da prescrição.Expeça-se e comunique-se o necessário.Às 

providências.Rondonópolis - MT, 16 de agosto de 2019.João Francisco 

Campos de AlmeidaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 690991 Nr: 3737-69.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DA SILVA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos 3737-69.2019.811.0064 – Cód. 690991Vistos.Defiro o requerimento 

do Ministério Público, pelo que determino a citação do acusado por edital, 

nos termos do art. 361 do CPP, consignando que, não comparecendo aos 

autos, nem constituindo advogado, “ficarão suspensos o processo e o 

curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção 

antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar 

prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312.” (art. 366 do 

CPP).Feita a citação, oficie-se a SEJUDH, para que no prazo de 05 (cinco) 
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dias informe se o réu encontra-se segregado em alguma unidade prisional 

do estado. (...) Sendo assim, como medida cautelar, tendo em mira que o 

réu se encontra em local incerto e não sabido, determino a suspensão, 

impedimento de renovação, início ou conclusão do procedimento para 

obtenção de sua carteira nacional de habilitação, devendo ser expedido 

ofício ao DETRAN/MT e ao DENATRAN, determinando a inclusão desta 

restrição em seus cadastros, salientando que o réu deve comparecer 

perante este juízo para ser citado e responder a presente ação penal, 

momento em que será imediatamente determinada a suspensão da 

presente medida. Após, caso o réu não constitua advogado ou apresente 

resposta à acusação, volte-me os autos conclusos para deliberações 

acerca da aplicação do art. 366 do CPP. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 631090 Nr: 3232-20.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA ANDRÉIA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CESAR BRANDÃO 

PRADO - OAB:24.749/O-MT

 Autos nº 3232-20.2015.811.0064 – Cód. 631090Vistos.Consta dos autos 

que o (a) acusado (a) CARLA ANDREIA BATISTA possuía advogado (a) 

constituído (a) nos autos, o (a) qual renunciou ao mandado que lhe fora 

outorgado (fl. 173) em virtude do (a) denunciado (a) não possuiu 

condições de realizar o pagamento dos honorários, bem como noticiou ao 

antigo (...) Defensor Público em atuação neste juízo aponta exatamente na 

mesma direção e cita de forma esclarecedoras as observações de 

Frederico Viana de Lima (in Defensoria Pública. 3.ed. Salvador: Juspodivm. 

2014. p. 212/213): “A função da Defensoria Pública de assumir a defesa 

técnica do réu indefeso pode ocorrer logo após o início do processo, 

quando se constata que não houve apresentação de resposta à 

acusação à denúncia (...)”.Desse modo, penso que cabe a Defensoria 

Pública acompanhar o (a) acusado (a) durante audiência, bem como 

apresentar as alegações finais e eventual recurso, e em sendo 

demonstrado que ele (a) não preenche a condição de hipossuficiente, 

será possível cobrar dele (a) o valor dos honorários a serem fixados por 

este juízo em prol da Defensoria Pública Estadual.Sendo assim, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 15.04.2020 às 13h30min, e 

determino que seja dada vistas à Defensoria Pública manifestar 

concordância a presente decisão, acompanhar o (a) acusado (a) durante 

audiência, bem como apresentar as alegações finais e eventual recurso 

em favor de CARLA ANDRÉIA BATISTA, e desde já, caso estes 

argumentos não demovam o (a) representante da citada instituição, 

NOMEIO então o advogado BRUNO CESAR BRANDÃO PRADO – OAB/MT 

24.749, para apresentar resposta à acusação em favor do acusado, 

devendo este ser intimado para apresentar a defesa no prazo 

legal.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 641438 Nr: 2906-26.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO RODRIGUES DE SOUZA, EDUARDO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEAN GUILHERME DA COSTA 

GASPARETO - OAB:24.589/MT, GETÚLIO BALDOINO DA SILVA TERRA 

JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 ISTO POSTO, com arrimo nos mesmos fundamentos acima expostos, 

JULGO PROCEDENTE a ação penal proposta e CONDENO o réu Eduardo 

Nascimento, brasileiro, convivente, nascido aos 15/09/1989, natural de 

Alto Araguaia/MT, portador do RG 2184693-6 SSP/MT e CPF 

038.037.171-59, filho de Maria do Socorro do Nascimento, residente na 

Rua Afonso Balli, nº 50, Bairro Limoeiro, na cidade e Comarca de 

Brusque/SC – ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, como 

incurso na prática do crime descrito no artigo 180, caput, do Código Penal.

 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

 Inicialmente, com arrimo nos fundamentos acima expostos, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação penal, por isso ABSOLVO o réu Roberto Carlos da 

Silva, brasileiro, casado, natural de São Miguel dos Campos/AL, nascido 

em 08/02/1995, portador do RG 2260339-5 SESP/MT e CPF 

039.271.371-38, filho de Maria Quitéria da Silva, residente na Rua 01, 

quadra 01, lote 21, Bairro Jardim Padre Lothar, nesta cidade e Comarca de 

Rondonópolis/MT, dos fatos imputados pelo Ministério Público na denúncia 

de fls. 02/03, com fulcro no que dispõe o art. 386, VII, do CPP, uma vez 

que não restara devidamente provada a autoria do respectivo delito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 671822 Nr: 4159-78.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERLAN DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Isto posto, com arrimo nos fundamentos acima expostos, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia 

de fls. 06/08, para CONDENAR o réu ERLAN DE JESUS, brasileiro, solteiro, 

nascido em 13/08/1984, natural de Cuiabá/MT, filho de Marilene Rosa de 

Jesus, RG 14657929 SSP/MT, CPF 012.303.561-93 como incurso na 

prática do crime estampado no artigo 14, da Lei 10.826/2003.(...) .EM 

RESUMO, condeno o réu ERLAN DE JESUS a cumprir a pena privativa de 

liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime 

inicial aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.No caso em 

julgamento, entendo que se encontram presentes os requisitos objetivos e 

subjetivos para conceder ao réu a substituição da pena de acordo com o 

art. 44 do Código Penal, portanto, substituo a pena imposta por duas 

restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução 

penal.DISPOSIÇÕES FINAIS.Finalizando, quanto ao direito do réu de apelar 

em liberdade, considerando a pena aplicada e considerando ainda o 

regime fixado ao cumprimento da pena, bem como, tendo em mira que não 

se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, concedo ao 

réu ERLAN DE JESUS o direito de recorrer desta sentença em 

liberdade.Condeno o acusado do pagamento das custas e despesas 

processuais.Determino que o valor da fiança prestada nos autos seja 

utilizado para o pagamento das custas processuais e da pena de multa, 

conforme autoriza o art. 336 do Código de Processo Penal.Comunique-se 

ao Instituto de Identificação, informando-lhe o número do presente feito, 

bem como o número do inquérito policial, que dera origem a presente Ação 

Penal.Transitada esta sentença em julgado, expeça-se guia definitiva de 

execução da pena e, em seguida, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral e 

ao Instituto de Identificação. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.”Saem os presentes intimados.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 672562 Nr: 4812-80.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRICO DIAS SULEMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thaylane Benevides da Silva 

- OAB:23479/O-MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HENRICO DIAS SULEMAN, Filiação: Maira 

Lucilia Cadry Dias e Bashir Mahomes Suleman, data de nascimento: 

26/02/1996, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, solteiro(a), Telefone 

66-99904-6050. atualmente em local incerto e não sabido
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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. INTIMAÇÃO DO RÉU para comprovar a propriedade dos 

objetos apreendidos nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, caso em 

que, se quedando inerte, será procedida sua destruição..

Sentença: "Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

consubstanciada pela denúncia de fls. 05/06, para CONDENAR o réu 

Henrico Dias Suleman, moçambicano, solteiro, nascido em 26/02/1996, 

natural de Beira/República de Moçambique, portador do passaporte nº 

15AL02031, filho de Bashir Mahomed Suleman e de Maria Lúcília Cadry, 

residente na Rua Eunice, nº 501, Bairro Vila Lourdes, nesta cidade e 

Comarca de Rondonópolis/MT, como incurso na prática do crime descrito 

no art. 157, “caput”, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal."

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, Margareth Bender 

Vitorette, digitei.

Rondonópolis, 10 de fevereiro de 2020

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 673465 Nr: 5578-36.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ROBSON FERREIRA DOS 

SANTOS, DANILO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 5578-36.2018.811.0064 – Cód. 673465

Vistos.

Considerando o réu DANILO ALVES, encontra-se segregado no ergástulo 

local (autos/cód. 698701 – 3ª Vara Criminal).

Determino a citação do réu com URGÊNCIA, o qual poderá ser localizado 

no Presídio da Mata Grande.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 675053 Nr: 6972-78.2018.811.0064

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOSÉ SOARES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECINA PIRES DOS SANTOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angela Alves de Sousa - 

OAB:8553/MT, SANDRA MARA FRANCO LEITE - OAB:25.447/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Aadvogada Doutora Angela Alves de Sousa - OAB:8553/MT, 

SANDRA MARA FRANCO LEITE - OAB:25.447/A-MT, que os autos se 

encontra disponível para carga, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 680909 Nr: 12419-47.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY DE JESUS MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Determino a expedição de carta precatória para a Comarca de Alta 

Araguaia-MT a fim de interrogar Wesley de Jesus Moreira. Salientando a 

possibilidade da realização do ato por meio de videoconferência.

Homologo a desistência de inquirição da vítima Rodrigo Ribeiro Parreira e 

testemunha Tiago Ataia Espindola, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

Com o retorno da missiva, declaro encerrada a audiência de instrução e 

determino vista dos autos às partes no prazo de 05 (cinco) dias, para que 

apresentem seus memoriais finais escritos.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 650573 Nr: 238-48.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO ALMEIDA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE JULIO JUNIOR - 

OAB:10.956, DIEGO HENRILLE DA SILVA - OAB:22156, Valdeci 

Sobrinho Paz da Silva - OAB:24292/O

 Intimação do Advogado Doutor ALEXANDRE JULIO JUNIOR - OAB:10.956, 

DIEGO HENRILLE DA SILVA - OAB:22156, Valdeci Sobrinho Paz da Silva - 

OAB:24292/O, para apresentar os Memoriais, no prazo legal

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 657653 Nr: 6927-11.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DA SILVA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ DA SILVA MARTINS, Cpf: 

02305780125, Rg: 1168363, Filiação: Florinda Martins da Silva e Pedro 

Correa da Silva, data de nascimento: 08/02/1948, natural de Guiratinga-MT, 

divorciado(a), agricultor, Telefone (66) 99681-8181. 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: "Posto isso, e por tudo mais que do processo consta, JULGO 

PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu Luiz da Silva Martins, 

brasileiro, divorciado, natural de Guiratinga/MT, nascido em 08/02/1948, 

portador do RG 1168363 SSP/MT e CPF 023.057.801-25, filho de Pedro 

Correa da Silva e de Florinda Martins da Silva, residente na Avenida Ponce 

de Arruda, em frente a uma casa que parece um castelo, Bairro Jardim 

Padre Rodolfo Lunkenbein, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, 

como incurso nas sanções do art. 306, “caput”, da Lei 9.503/97...Sendo 

assim, torno definitiva a pena do réu em 06 (seis) meses e 22 (vinte e 

dois) dias de detenção e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixados 

unitariamente no mínimo legal."

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, Margareth Bender 

Vitorette, digitei.

Rondonópolis, 10 de fevereiro de 2020

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 684046 Nr: 15075-74.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCHAIKOVISKY JESUS BRITO, THIAGO 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TCHAIKOVISKY JESUS BRITO, Cpf: 

05198449121, Filiação: Elizete Jesus Ferreira e Odair Brito Pereira, data de 

nascimento: 22/07/1998, brasileiro(a), natural de Mineiros-GO, solteiro(a), 

auxiliar de serviços gerais, Telefone (64)99924-1274 e atualmente em 

local incerto e não sabido THIAGO RIBEIRO, Cpf: 06290139185, Rg: 

29226568-1, Filiação: Rosimeire Ribeiro, data de nascimento: 07/03/1998, 

brasileiro(a), natural de Rondonopolis-MT, solteiro(a), decorador de 

eventos, Telefone (66)99661-6977. 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. .
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Sentença: "Isto posto, com arrimo nos fundamentos acima expostos, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela 

denúncia de fls. 03/04, para CONDENAR os réus Tchaikovisky Jesus Brito, 

brasileiro, solteiro, nascido em 22/07/1998, natural de Mineiros/GO, 

portador do RG 3170068-3 SSP/MT e CPF 051.984.491-21, filho de Odair 

Brito Pereira e de Elizete Jesus Ferreira, residente na Rua da Glória, nº 

154, cidade e Comarca de Barra do Bugres/MT e Thiago Ribeiro, brasileiro, 

solteiro, nascido em 07/03/1998, natural de Rondonópolis/MT, portador do 

RG 2922656-1 SSP/MT e CPF 062.901.391-85, filho de Rosimeire Ribeiro, 

residente na Rua 15, quadra 12, lote 20, Bairro Jardim Serra Dourada I, 

nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, como incursos na prática do 

crime descrito no art. 155, §§ 1º e 4º, IV, do Código Penal...Portanto, fixo a 

pena privativa de liberdade definitiva ao réu Tchaikovisky Jesus Brito em 

02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a serem cumpridos em 

regime inicial semiaberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados 

unitariamente no mínimo legal.A substituição de pena fica negada, com 

respaldo no artigo 44, II, do Código Penal, diante do reconhecimento da 

reincidência.RÉU THIAGO RIBEIRO.Portanto, fixo a pena privativa de 

liberdade definitiva ao réu Thiago Ribeiro em 02 (dois) anos e 08 (oito) 

meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial aberto e ao 

pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal."

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, Margareth Bender 

Vitorette, digitei.

Rondonópolis, 10 de fevereiro de 2020

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 693882 Nr: 6353-17.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARCOS GALVÃO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO MARCOS GALVÃO DOS 

SANTOS, Cpf: 04794986106, Rg: 2055973-9, Filiação: Maiza Auxiliadora 

Galvão dos Santos e Rubens Mauro Ferreira dos Santos, data de 

nascimento: 20/01/1996, brasileiro(a), solteiro(a), desempregado, Telefone 

(66) 9907-4408. 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. Fica o réu INTIMADO A COMPROVAR A PROPRIEDADE 

DOS OBJETOS APREENDIDOS nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso em que, se quedando inerte, serão destruídos..

Sentença: "Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

consubstanciada pela denúncia de fls. 03/04, para CONDENAR o réu João 

Marcos Galvão dos Santos, brasileiro, solteiro, nascido em 20/01/1996, 

natural de Cuiabá/MT, portador do RG 2055973-9 SSP/MT e CPF 

047.949.861-06, filho de Rubens Mauro Ferreira dos Santos e de Maiza 

Auxiliadora Galvão dos Santos, residente na Avenida Goiânia, nº 470, 

Bairro Jardim Pindorama, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, 

como incurso na prática do crime descrito no art. 157, “caput”, c/c art. 14, 

II e art. 70 (duas vítimas), todos do Código Penal.Passo doravante a dosar 

a reprimenda...Por fim, com relação aos demais objetos também 

apreendidos à fl. 09 e ainda não restituídos, determino a intimação do réu, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a propriedade, para fins de 

restituição, caso em que, se quedando inerte, desde já determino a 

destruição dos aludidos objetos, dada a sua provável inutilidade."

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, Margareth Bender 

Vitorette, digitei.

Rondonópolis, 10 de fevereiro de 2020

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 635548 Nr: 6725-05.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO JOSÉ GAUER, ANTÔNIO ADÃO 

GODINHO, CLEIVALDO MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

LUCAS BRAGA MARIN - OAB:16300

 Autos nº 6725-05.2015.811.0064 – Cód. 635548

Vistos.

Considerando que as testemunhas MARIA JOSÉ GARCIA JOAQUIM e 

GERSON VIINICIUS PEREIRA poderão ser inquiridas por esse juízo por 

seção de vídeo audiência (videoconferência) nos autos da carta 

precatória 39049-12.2018.811.0042, e tendo a assessoria deste juízo via 

contato telefônico realizado o devido agendamento da data e horário junto 

àquele juízo com a assessora Kelly Karoline Silva Barros, DESIGNO 

audiência para a inquirição das testemunhas para o dia 28.02.2020 às 

13h30min.

Determino que seja oficiado imediatamente o juízo da 5° Vara Criminal da 

comarca de Cuiabá/MT, informando/confirmando o interesse na realização 

da inquirição das testemunhas pelo sistema de videoconferência, bem 

como a data designada para o ato, cujo link de acesso é 

https://call.lifesizecloud.com/385473 - senha de acesso:191934.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 638390 Nr: 238-82.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO CHAVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO PAULO CHAVES PEREIRA, Cpf: 

13403104656, Rg: 19659391, Filiação: Maria Edileuza Chaves Pereira e 

Nelson Pereira da Silva, data de nascimento: 23/06/1993, brasileiro(a), 

natural de Coração de Jesus-MG, casado(a), agricultor, Telefone (66) 

9696-4121. 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, com arrimo nos fundamentos acima expostos, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela 

denúncia de fls. 06/07, para CONDENAR o réu João Paulo Chaves Pereira, 

brasileiro, casado, nascido em 23/06/1993, natural de Coração de 

Jesus/MG, portador do RG 19.659.391 SSP/MG e CPF 134.031.046-56, 

filho de Nelson Pereira da Silva e de Maria Edleuza chaves Pereira, 

residente na Rua Seis, Casa 14, Bairro Recanto do Bosque, na cidade e 

Comarca de Campo Verde/MT – ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO 

SABIDO, como incurso na prática do crime estampado no art. 15, caput, da 

Lei 10.826/2003.EM RESUMO, condeno o réu João Paulo Chaves Pereira a 

cumprir a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão e ao 

pagamento de 10 (dez) dias-multa.No caso em julgamento, entendo que se 

encontram presentes os requisitos objetivos e subjetivos para conceder 

ao réu a substituição da pena de acordo com o art. 44 do Código Penal, 

portanto, substituo a pena imposta por duas restritivas de direito a serem 

fixadas pelo Juízo da execução penal."

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, Margareth Bender 

Vitorette, digitei.

Rondonópolis, 10 de fevereiro de 2020

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 640324 Nr: 1842-78.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS PINHEIRO SESCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MATEUS PINHEIRO SESCHINI, Cpf: 

06288186104, Rg: 23043555, Filiação: Mara Lucia Pinheiro Seschini e 

Hallingson Seschini, data de nascimento: 21/10/1997, brasileiro(a), natural 

de Vitoria-ES, Telefone (66) 9651-3994. 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 a pretensão punitiva estatal 

consubstanciada pela denúncia de fls. 06/08, para CONDENAR o réu 

Mateus Pinheiro Seschini, brasileiro, solteiro, nascido em 21/10/1997, 

natural de Vitória/ES, portador do RG 2304355-5 SSP/MT e CPF 

062.881.861-04, filho de Hallingson Seschini e de Mara Lucia Pinheiro 

Seschini, residente na Rua dos Coqueiros, nº 860, Bairro Centro, nesta 

cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, como incurso na prática dos 

crimes descritos no art. 157, § 2°, I e II, c/c art. 70, ambos do Código Penal, 

por duas vezes (duas vítimas) e art. 244-B, do ECA, em concurso 

material...PENA FINALSendo assim, tendo em conta o concurso material de 

crimes, nos termos do art. 69, do CP, fica a pena final do réu Mateus 

Pinheiro Seschini em 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) de 

reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e ao pagamento 

de 20 (vinte) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal."

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, Margareth Bender 

Vitorette, digitei.

Rondonópolis, 10 de fevereiro de 2020

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 625738 Nr: 7895-46.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHON WELLINTON COSTA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVAL VITO - 

OAB:19.830-MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JHON WELLINTON COSTA DO 

NASCIMENTO, Cpf: 05615310138, Rg: 2626171-2, Filiação: Joselita Maria 

da Costa Nascimento e Marcelo Luís do Nascimento, data de nascimento: 

21/12/1995, brasileiro(a), natural de Jaciara-MT, solteiro(a), servente de 

pedreiro, Telefone (66)99679-8007. 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, com arrimo nos mesmos fundamentos acima 

expostos, JULGO PROCEDENTE a ação penal proposta e CONDENO o réu 

Jhon Wellinton Costa do Nascimento, brasileiro, convivente, nascido aos 

21/12/1995, natural de Jaciara/MT, portador do RG 2626181-2 SSP/MT e 

CPF 056.153.101-38, filho de Marcelo Luis do Nascimento e de Joselita 

Maria Costa do Nascimento, residente na Rua E, Quadra 21, Lote 05, 

Bairro Padre Lothar, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, como 

incurso na prática do crime descrito no artigo 180, caput, do Código 

Penal...EM RESUMO, condeno o réu Jhon Wellinton Costa do Nascimento a 

cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, a ser 

cumprido em regime inicial aberto e, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa."

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, Margareth Bender 

Vitorette, digitei.

Rondonópolis, 10 de fevereiro de 2020

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 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:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DAVI ALVES DE ABREU, Cpf: 

92200630182, Rg: 13598031, Filiação: Benedita Alves de Abreu e Carlito 

Cardozo de Abreu, data de nascimento: 21/09/1982, brasileiro(a), natural 

de Rondonópolis-MT, solteiro(a), serv. gerais, Telefone 66 9 9904-0243. 

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 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."

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, Margareth Bender 

Vitorette, digitei.

Rondonópolis, 10 de fevereiro de 2020

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 631090 Nr: 3232-20.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA ANDRÉIA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CESAR BRANDÃO 

PRADO - OAB:24.749/O-MT

 Intimação do Dr. BRUNO CESAR BRANDÃO PRADO - OAB/MT 24.749 de 

sua nomeação pelo Juízo para assumir a defesa da ré Carla Andréia 

Batista nos presentes autos, bem como sua INTIMAÇÃO acerca da 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia 

15.04.2020, às 13h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 613012 Nr: 3535-05.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLISMAR SILVA GUILHERME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamilla Pimentel Almeida - 

OAB:21.022 MT, KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA - OAB:19878/O-MT, 

Rafael Ferreira Narciso - OAB:27610/O

 Intimação da advogada Karoline Pimentel Almeida OAB/MT nº 

19.878-O/MT, para que, imediatamente, proceda com a devolução dos 

autos nesta secretaria criminal, uma vez que existe audiência designada 

nos mesmos, bem como, devidamente cumprida, aguardando sua 

realização para a data de amanhã, 11/02/2020 às 17h30min, sob pena de 

busca e apreensão dos referidos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 702525 Nr: 172-63.2020.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de inquérito policial por meio do qual o Ministério Público, 

após a conclusão das investigações, oferta denúncia em desfavor de 

VITOR ALVES DA SILVA, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 

157, §2º, inciso II, c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal c/c art. 244-B da Lei 

8.069/1990, ocorrido em 01.01.2020.É o necessário. Fundamento e decido. 

Para fins de recebimento de denúncia, a peça acusatória inicial deve 

ostentar todos os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo 

Penal, bem como não deve incidir em qualquer das hipóteses de rejeição 

constantes do art. 395 da Legislação Processual (...) , resta presente as 

condições da ação e dos pressupostos de procedibilidade para 

processamento da mesma. Dessa forma, RECEBO a denúncia em todos os 

seus termos, dando o (s) acusado (s) VITOR ALVES DA SILVA como 

incurso (s) 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; logo, havendo 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 

do (s) acusado (s) para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, constando que eles poderão 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.: 612163 Nr: 2612-76.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARO FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO MARCHIOLLI - 

OAB:157092/SP

 Foi constatada a ausência injustificada do advogado Dr. Aparecido 

Marchiolli, razão pela qual na forma do artigo 265, do CPP, advirto o 

causídico de que esse fato pode configurar abandono do processo e 

ensejar a aplicação de multa.

 Defiro o requerimento ministerial, pelo qual determino a expedição de 

mandado de condução coercitiva para a testemunha Ronivon Moreira dos 

Santos, para o próximo ato.

Requisite-se o SDPM Ariovaldo Manhani.

 Aguarde o retorno da missiva expedida para Araçatuba-SP, onde o juízo 

deprecado designou audiência para inquirição do réu em 25 de março de 

2020, conforme fls. 309.

 Designo audiência para o dia 18 de março de 2020 às 15:20.

Saem os presentes intimados.

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 696252 Nr: 8620-59.2019.811.0064

 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): JOAO VICTOR DE ARAUJO MENDES, POLIANA 

DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944-B-MT, CLEYSON BATISTA DA SILVA - OAB:19275

 S E N T E N Ç A

Sentença prolatada de forma oral, conforme autorizado pelo art. 520 §13 

da CNGC/MT, normativa que vai ao encontro da reforma tópica 

implementada pela Lei 11.719/08 e, de igual modo, da garantia 

constitucional da duração razoável do processo (CRFB/88, 5º, LXXVIII e 

arts. 7º, 4 e 8º, 1 do Decreto 678/1992), seguindo transcrita a parte 

dispositiva do provimento jurisdicional: Posto isso, julga-se PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de: (a) 

ABSOLVER os acusados JOÃO VICTOR DE ARAÚJO MENDES e POLIANA 

DE OLIVEIRA SILVA das pretensões vertidas na denúncia de infração ao 

art. 35 da Lei 11.343/2006, na forma do art. 386, VII do CPP; (b) 

CONDENAR o acusado JOÃO VICTOR DE ARAÚJO MENDES como incurso 

nas sanções penais do art. 33, caput da Lei 11.343/06 COM as 

implicações da Lei 8072/90; (c) CONDENAR a acusada POLIANA DE 

OLIVEIRA SILVA como incursa nas sanções penais do art. 33, caput da 

Lei 11.343/06 SEM as implicações da Lei 8072/90 (STF - no HC n° 118533); 

(d) CONDENAR o acusado JOÃO VICTOR DE ARAÚJO MENDES como 

incurso nas sanções penais do art. 12, da Lei 10.826/03; (e) CONDENAR o 

acusado JOÃO VICTOR DE ARAÚJO MENDES como incurso nas sanções 

penais do art. 180, CPB . Em observância ao princípio constitucional da 

individualização da pena, inscrito no art. 5º, inciso XLVI da CRFB/88, 

passa-se fazê-lo, observando-se o sistema trifásico adotado por nosso 

Código Penal (CP, 68).

 I - Quanto ao acusado João Victor - em relação ao Tráfico: À 

culpabilidade é inerente ao caso. Não há registro de antecedentes já que o 

executivo de pena GR/SEEU nº 0016555-87.2018.8.11.0064, originária dos 

autos nº 13554-31.2017.811.0064, código 665239, que será considerado 

na segunda fase da dosimetria de pena. Inviável a análise da 

personalidade do agente porque o Estado Juiz leigo na matéria em matéria 

psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar 

referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a 

tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar 

dignamente, fato imanente à figura típica. Já as circunstâncias são 

desfavoráveis ao acusado, dada à natureza e quantidade de droga 

apreendida, ou seja, cerca de 67 kg de maconha (STJ - AgRg no HC 

408933/MS) e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação 

pontual dos Investigadores de Polícia. Por fim, no particular do 

comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a 

valoração, o que será feita na segunda fase da dosimetria da pena. 

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são 

desfavoráveis (natureza e quantidade de droga), na linha do art. 42 da LD, 

fixa-se a pena base em 08(oito) anos de reclusão e 800(oitocentos) dias 

multa. Reconhece-se a confissão espontânea disposta no art. 65, III, “d”, 

CPB . Reconhece a reincidência genérica (art. 61, I, CPB) dada à 

condenação registrada na GR/SEEU nº 0016555-87.2018.8.11.0064 com 

trânsito em julgado no dia 19/outubro/2018, razão para compensar cada 

qual em sua proporcionalidade , mantendo a pena provisória em 08(oito) 

anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa. Ausentes causas de 

aumento e de diminuição, fixa-se a pena definitiva em 08(oito) anos a 

serem cumpridos em regime inicialmente FECHADO porque presentes os 

requisitos do art. 33, §2º, ‘b’ do Código Penal e por se tratar de 

REINCIDENTE e 800 (oitocentos) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43), 

considerada a situação econômica da agente. Acusado João Victor - em 

relação à posse irregular de arma de fogo de uso permitido: À 

culpabilidade é inerente à infração penal e o acusado não registra 

antecedentes. A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise 

inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da 

personalidade do agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, 

psiquiatria e psicanálise etc, não se mostra possível analisar referida 

circunstância por meras inferências. O motivo do crime é inerente à 

infração. Já as circunstâncias e as consequências do crime foram 

minimizadas pela atuação pontual dos Policiais Civis. Por fim, no particular 

do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a 

valoração. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes 

são favoráveis, fixa-se a pena base em 01(um) ano de detenção e 10 

(dez) dias multa. Compensa-se a atenuante da confissão com a agravante 

da reincidência executada nos autos da GR/SEEU nº 

0016555-87.2018.8.11.0064, razão por que a pena intermediaria vai fixada 

em 01(um) ano de detenção e 10 (dez) dias multa. Ausentes causas de 

aumento e de diminuição, fixa-se a pena definitiva em 01 (um) ano de 

detenção a serem cumpridos em regime inicialmente SEMIABERTO porque 

afastados os requisitos do art. 33, §2º, ‘c’ e §3º do Código Penal e 10 

(dez) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário 
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mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43), considerada a situação 

econômica da agente. Acusado João Victor - em relação à receptação: À 

culpabilidade é inerente à infração penal e o acusado não registra 

antecedentes. A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise 

inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da 

personalidade do agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, 

psiquiatria e psicanálise etc, não se mostra possível analisar referida 

circunstância por meras inferências. O motivo do crime é imanente à figura 

típica. Já as circunstâncias e as consequências do crime foram 

minimizadas pela atuação pontual dos agentes penitenciários. Por fim, no 

particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, 

inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente circunstâncias 

judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 01(um) ano de 

reclusão e 10 (dez) dias multa. Ausentes atenuantes. Reconhece a 

reincidência especifica em crime patrimonial dada a condenação nos autos 

GR/SEEU nº 0016555-87.2018.8.11.0064, de modo que a pena 

intermediaria vai fixada em 01(um) ano e 08(oito) meses de reclusão e 30 

(trinta) dias multa. Ausentes causas de aumento e de diminuição, fixa-se a 

pena definitiva em 01(um) ano e 08(oito) meses de reclusão a serem 

cumpridos em regime inicialmente SEMIABERTO porque ausentes os 

requisitos do art. 33, §2º, ‘c’ e §3º do Código Penal e 30 (trinta) dias multa 

a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à 

época do fato (LAT, art. 43), considerada a situação econômica da 

agente. Na forma do art. 69 do CPB e art. 111 da LEP, desde logo, 

UNIFICA-SE as sanções penais em 10(dez) anos e 08(oito) meses a 

serem cumpridos em regime inicialmente FECHADO porque afastados os 

requisitos do art. 33, §2º, ‘b’ do Código Penal e 840 (oitocentos e quarenta) 

dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

vigente à época do fato (LAT, art. 43), considerada a situação econômica 

do agente. Ainda que o art. 76 do CPB preceitue a necessidade de 

executar primeiramente a pena de maior gravidade, tanto a reclusão como 

a detenção são sanções penais da mesma espécie. Segundo o STJ, “As 

reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de 

unificação da pena, haja vista que ambas são modalidades de pena 

privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma 

espécie.” (STJ - AgRg nos EDcl no HC 502.549/PR, Rel. Ministro RIBEIRO 

DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 20/08/2019). 

Descumprido o requisito objetivo, resta inadmitida a substituição da pena 

privativa por restritiva de direitos, bem assim o sursis penal. É o caso de 

manter a prisão preventiva do acusado. Descumprido o requisito objetivo, 

defeso falar em substituição por restritiva e/ou sursis penal (CP, 44, II e 

77). Esta sentença penal condenatória evidencia a materialidade e os 

indícios de autoria, suprindo o fumus comissi delicti. Acerca do periculum 

libertatis, tem-se que, não bastasse a natureza, quantidade, forma de 

acondicionamento da droga e apetrechos característicos à traficância, o 

agente já possui incursão criminal. Ademais, os autos revelaram uma 

dedicação à atividade criminosa, pois o acusada João Victor já possui 

condenação criminal (GR/SEEU nº 0016555-87.2018.8.11.0064, pela 

condenação nos autos nº 13554-31.2017.811.0064, código 665239, pelas 

infrações dispostas no art. 157, §2º, I, II e V c/c art. 14, II e art. 61, II, “h”, 

ambos do CPB e pelo art. 244-B, da Lei 8.069/90, de Competência do Juízo 

da Terceira Vara Criminal desta Comarca e com trânsito em julgado em 

19/10/2018). Ademais, estava cumprindo pena em regime semiaberto e 

voltou a delinquir dentro de um período tempestivo curto. De conseguinte, 

foi estabelecido ao acusado o regime fechado como inicial de cumprimento 

de pena e, assim, a custódia não ofende a regra da homogeneidade, 

devendo ser providenciada a unificação na respectiva guia de 

recolhimento. Dessa forma, nos termos dos arts. 312 e 387, §2º do CPP, 

denega-se ao acusado João Victor de Araújo Mendes o direito de recorrer 

em liberdade. Oficie-se ao Juízo da Execução desta Comarca para que 

u n i f i q u e  e s s a  c o n d e n a ç ã o  à  G u i a  G R / S E E U  n º 

0016555-87.2018.8.11.0064.

 II - Em relação à acusada Poliana: À culpabilidade é inerente à infração 

penal e a acusada não registra antecedentes. A conduta social não foi 

objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. 

Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado 

Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc, não se 

mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O 

motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem 

trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. Já as circunstâncias 

são desfavoráveis ao acusado, dada à natureza e quantidade de droga 

apreendida, ou seja, cerca de 60 kg de maconha (STJ - AgRg no HC 

408933/MS) e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação 

pontual dos Investigadores de Polícia. Por fim, no particular do 

comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a 

valoração, o que será feita na segunda fase da dosimetria da pena. 

Assim, possuindo a agente circunstâncias judiciais que lhes são 

desfavoráveis (natureza e quantidade de droga), na linha do art. 42 da LD, 

fixa-se a pena base em 07(sete) anos e 06(seis) meses de reclusão e 

700(setecentos) dias multa. Ausentes agravantes. Reconhece as 

atenuantes da confissão espontânea (CPB, 65, III, “d” ), fixando a pena 

provisória em 06(seis) anos e 06(seis) meses de reclusão e 600 

(seiscentos) dias multa. Ausentes causas de aumento. Aplica-se a causa 

de diminuição do art. 33, §4º da LD para minorar a sanção em 1/6 (um 

sexto) dada a natureza e a quantidade de droga apreendida , de modo que 

a pena definitiva é estabelecida 05(cinco) anos e 05(cinco) meses de 

reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente SEMIABERTO porque 

presentes os requisitos do art. 33, §2º, ‘b’ e §3º do Código Penal e 500 

(quinhentos) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43), considerada a 

situação econômica do agente. Descumprido o requisito objetivo, resta 

inadmitida a substituição da pena privativa por restritiva de direitos, bem 

assim o sursis penal (CP, 44 e 77). É o caso de decretar a preventiva. 

Esta sentença penal condenatória evidencia a materialidade e os indícios 

de autoria, suprindo o fumus comissi delicti. Acerca do periculum libertatis, 

tem-se que, não bastasse a natureza, quantidade e forma de 

acondicionamento da droga, a agente atravessou diversos quilômetros 

com quantidade significativa de droga. Posto isso, mantendo decisões 

anteriores do Juízo, na forma dos arts. 312 e 387, §1º do CPP, mantém-se 

o encarceramento cautelar. Contudo, diante da sanção penal estabelecida, 

restando fixado o regime SEMIABERTO, na linha da jurisprudência do STJ 

determina-se a ADEQUAÇÃO AO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENAL, 

mediante a utilização de tornozeleira eletrônica ou a subscrição de termo 

de compromisso (CPP, 319, IX) e as demais condições do regime 

SEMIABERTO em que passa a cumprir pena fixadas nesta data. 

Determina-se a destruição dos objetos apreendidos e encaminhamento da 

arma ao Comando do Exército (fls. 23), o que não impedirá o arquivamento 

do feito. Decreta-se a perda do importe de R$ 3.550,00 (três mil 

quinhentos e cinquenta reais) apreendidos com o acusado, dado o nexo 

etiológico com a infração penal e por se constituir em fundamento do édito 

condenatório. Destina-se ao Conselho da Comunidade a importância em 

dinheiro apreendido para o fim de ser utilizado em projetos de 

ressocialização de pessoas presas ou egressas do sistema prisional. Em 

relação ao veículo apreendido VW Gol, restitua-se ao proprietário no 

prazo de 05 (cinco) dias a contar desta intimação, desde que comprovada 

à propriedade, a exemplo de documento CRLV atualizado. Caso decorrido 

o prazo, destina-se o veículo ao Conselho da Comunidade de 

Rondonópolis para o fim de ser utilizado em projetos de ressocialização de 

pessoas presas ou egressas do sistema prisional. Tratando-se de crime 

vago – vítima a sociedade -, não há falar em aplicação do CPP, 387, IV, 

mormente porque não houve pedido expresso e nem contraditório sobre o 

tema. Nas providências finais, antes do trânsito em julgado, saem 

intimados os presentes e indagados os acusados sobre o desejo de 

recorrer. Na forma do art. 804 do CPP, condena-se os acusados ao 

pagamento das custas e despesas processuais, visto que assistidos por 

advogados particulares. 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. . Remeta-se 

a arma apreendida ao Comando do Exército para os fins do art. 25 da Lei 

10.826/03. Lance-se-lhe o nome dos sentenciados no rol dos culpados 

(CPP, art. 393, III). Encaminhe-se os autos à Contadoria Judicial para 

cálculo da multa e despesas processuais, cientificando, após, às partes. 

Expeça-se Boletim Individual e Carta Guia, observada a detração penal 

(CPP, 387, §2º com redação dada pela Lei 12.736/12). A detração não 

alterará o regime inicial do cumprimento de pena do acusado João Victor 

de Araújo Mendes porque restou fixado com base na quantidade e, 

principalmente, na reincidência e na natureza e quantidade de droga. 

Comunique-se ainda ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral – TRE/MT, aos 

Cartórios Eleitorais para os fins do art. 15, inciso III da Constituição 

Federal. Comunique-se ainda, as Delegacias da Polícia Judiciária Civil, aos 

Institutos Estadual e Nacional de Identificação, à Polinter e ao Cartório 

Distribuidor Local. Publicada em audiência, registre-se, intime-se e se 

cumpra. Após, “arquive-se.” Nada mais.
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 Antônio Moreira da Silva Tathiana Mayra Torchia Franco

Promotor de Justiça Defensora Pública

 Ary da Costa Campos

 Advogado OAB/MT 16.944

João Victor de Araújo Mendes Poliana de Oliveira Silva Acusado Acusada

 João Filho de Almeida Portela

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700819 Nr: 12017-29.2019.811.0064

 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): ALAN SILVA MATEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15193-MT

 Intimação do advogado GETÚLIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR 

para apresentar defesa previa do reu.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 702259 Nr: 13041-92.2019.811.0064

 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): LORRAN FREITAS VIEIRA, LUCAS VICENTE DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR - OAB:, THELMA 

APARECIDA GARCIA GUIMARAES - OAB:3.402-B/MT

 Nesse contexto, não sendo possível se concluir, de modo insofismável, 

pela manifesta improcedência das acusações, de modo que, nesta fase 

de cognição sumária, não ocorrem qualquer das hipóteses do art. 395 do 

CPP, razão por que o Juízo RECEBE A DENÚNCIA ajuizada em face dos 

acusados LORRAN FREITAS VIEIRA e LUCAS VICENTE DA 

SILVA.COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia à Central de 

Distribuição, ao Instituto Estadual de Identificação e à Delegacia de Polícia 

responsável pelo inquérito policial.Designa-se audiência de instrução e 

julgamento para o dia 04 de março de 2.020, às 14h30, data única 

disponível.Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes, bem como 

os acusados, ficando dispensada a intimação das testemunhas de 

defesa, tendo em vista que irão comparecer voluntariamente (fls. 

91).Providencie as CITAÇÕES dos acusados na forma do art. 56 da Lei 

11.343/06.Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, 

intime-se a parte interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, 

indique o respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o 

silêncio será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em 

seus demais termos.CUMPRA-SE com urgência, devendo o mandado ser 

cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista, se necessário.Providencie-se, 

COM URGÊNCIA, o translado das peças essenciais existente no APF de 

Código 701570 para estes autos.DETERMINA-SE a juntada do laudo 

pericial definitivo que encontra-se disponível no sistema POLITEC 

ONLINE.PROMOVA-SE a destruição das drogas apreendidas, 

guardando-se amostra necessária à realização do laudo definitivo (50, 

§3°), observadas às formalidades previstas no art. 32, §2º, da Lei 

11.343/06.SERVE CÓPIA DA PRESENTE DE MANDADO.Ciência ao MPE, 

DPE e a Defesa constituída.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 695600 Nr: 7985-78.2019.811.0064

 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): RUBIANE SILVA DE SOUZA, SANDRO JOSÉ 

XAVIER DA COSTA, SILVANO GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR - OAB:

 Autos7985-78.2019.811.0064 – Código: 695600.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1. RECEBE-SE a apelação interposta pelos acusados Sandro José Xavier 

da Costa e Silvano Gomes de Souza (fls. 266/8) 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.

2. Nos termos do art. 600 do CPP, ABRA-SE vista dos autos à DPE para, 

no prazo sucessivo de 08 (oito) dias apresentarem 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, ENCAMINHE-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.

5. Observe-se as determinações da sentença.

Rondonópolis – MT, 10 de fevereiro de 2020.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 694966 Nr: 7377-80.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDBRAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE ALVES 

RODRIGUES - OAB:19.607/O-MT

 Vistos etc.

Inicialmente, presentes os requisitos formais e materiais (Artigos 41 e 395, 

este contrario sensu, ambos do Código de Processo Penal), eis que, 

analisando-se o Inquérito Policial, verifica-se que há prova da existência 

do delito (materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, 

RECEBO A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada em 

Juízo e, por consequência, determino a instauração da competente ação 

penal.

Cite-se o denunciado para oferecer resposta à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto nos itens da CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do Artigo 

396-A do Código de Processo Penal.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do Código de Processo Penal, a 

exceção será processada em apartado, nos termos dos Artigos 95 a 112 

deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, § 2º, do Código de 

Processo Penal.

Apresentada a resposta, retornem-me os autos conclusos.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

 Às providências.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Rondonópolis, 06 de Dezembro de 2019.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 675298 Nr: 7220-44.2018.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RUBSON PEREIRA 

GUIMARÃES, para devolução dos autos nº 7220-44.2018.811.0064, 

Protocolo 675298, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 694486 Nr: 6911-86.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ DOMINGUES MILANI 

DE CASTRO - OAB:381912

 Código: 694486

Vistos etc.

Ante o teor do requerimento de fls. 83, dê-se vistas dos autos ao 

Ministério Público.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 06 de Fevereiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 691585 Nr: 4262-51.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON MECIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO ANTONIO GARCIA - 

OAB:12104/MT

 Código: 691585

Vistos etc.

Defiro a cota ministerial de fls. 56.

Com efeito, nomeio a Defensoria Pública, por seu digno Defensor Público, 

para patrocinar a defesa do acusado.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 06 de Fevereiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 694082 Nr: 6532-48.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGUES COSTA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RODRIGUES COSTA LIMA, Cpf: 

74066404120, Rg: 1257384-1, Filiação: Josefa Costa e Silva e Zacarias 

Rodrigues de Lima, data de nascimento: 06/10/1979, natural de Cacoal-RO, 

solteiro(a), eletricista, Telefone 9932 1764. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: INCORREU O DENUNCIADO NAS SANÇÕES DO ART. 69, 

147 E 129, §9º DO CP.

Despacho: Código: 694082Vistos etc.Defiro o requerimento ministerial de 

fl. 69.Com efeito, proceda-se a realização da citação do acusado por 

edital, nos moldes do Artigo 361 do Código de Processo Penal.Após, 

decorrido o prazo para a citação, retornem-me os autos conclusos.Às 

providências. Cumpra-se.Rondonópolis, 06 de fevereiro 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, 07 de fevereiro de 2020

Érica Sara Sodré Bortoloti Narloch Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 676445 Nr: 8255-39.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESIVALDO NOVAIS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GESIVALDO NOVAIS RODRIGUES, 

Filiação: Dalgisa Novais de Jesus e Genivaldo Rodrigues, brasileiro(a), 

convivente, vaqueiro, Telefone (66)99320806. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: INCORREU AO DENUNCIADO NAS SANÇÕES DO ARTS. 

69 E 129 , § 9°, DO CP, NO ART. 21 DO DECRETO LEI N° 3.688/41, 

CONTRA DUAS VÍTIMAS E NA LEI N° 11.340/06

Despacho: Código: 676445Vistos etc.Defiro o requerimento ministerial de 

fl. 100.Com efeito, proceda-se a realização da citação do acusado por 

edital, nos moldes do Artigo 361 do Código de Processo Penal.Após, 

decorrido o prazo para a citação, retornem-me os autos conclusos.Às 

providências. Cumpra-se.Rondonópolis, 06 de fevereiro 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, 07 de fevereiro de 2020

Érica Sara Sodré Bortoloti Narloch Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 690570 Nr: 3427-63.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEILDO MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADEILDO MARTINS DA SILVA, Cpf: 

92715486200, Rg: 1455603-0, Filiação: Maria de Lourdes da Silva e José 

Martins da Silva, data de nascimento: 09/12/1978, brasileiro(a), natural de 

Alto Garças-MT, divorciado(a), servente de pedreiro, Telefone 

66996478945. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: INCORREU O DENUNCIADO NAS SANÇÕES DO ART. 69, 

71, 129 §9º, POR DUAS VEZES, ART. 147 E 155, §4º, II, TODOS DO CP.

Despacho: Código: 690570Vistos etc.Defiro o requerimento ministerial de 
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fl. 56.Com efeito, proceda-se a realização da citação do acusado por 

edital, nos moldes do Artigo 361 do Código de Processo Penal.Após, 

decorrido o prazo para a citação, retornem-me os autos conclusos.Às 

providências. Cumpra-se.Rondonópolis, 06 de fevereiro 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, 07 de fevereiro de 2020

Érica Sara Sodré Bortoloti Narloch Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 666622 Nr: 14726-08.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS RODRIGUES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCAS RODRIGUES ALVES, Cpf: 

04314338105, Rg: 2405406-2, Filiação: Mafalda Rodrigues e Cleber 

Rogério Guidio Alves, data de nascimento: 07/05/1995, brasileiro(a), 

natural de Rondonópolis-MT, convivente, aux. de cozinha, Telefone 

(66)99614-4259. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: , INCORREU O DENUNCIADO NAS SANÇÕES DO ART. 

65 DODECRETO-LEI 3.688/41 E NOS ARTS. 69, 71 E 147 DO CP

Despacho: Código: 666622Vistos etc.Defiro o requerimento ministerial de 

fl. 62.Com efeito, proceda-se a realização da citação do acusado por 

edital, nos moldes do Artigo 361 do Código de Processo Penal.Após, 

decorrido o prazo para a citação, retornem-me os autos conclusos.Às 

providências. Cumpra-se.Rondonópolis, 06 de fevereiro 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, 07 de fevereiro de 2020

Érica Sara Sodré Bortoloti Narloch Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 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

 Intimação do advogado do réu para, no prazo legal, apresentar os 

Memoriais Finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 650786 Nr: 457-61.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER DA SILVA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ISTO POSTO, nos termos do Artigo 107, inciso IV, primeira figura, Artigos 

109, inciso VI c/c 110, § 1º e 119, todos do Código Penal Brasileiro e, 

ainda, Artigo 61, caput, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE ESTATAL em face do acusado WAGNER DA SILVA 

ALMEIDA, em razão de ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva 

estatal em relação ao(s) delito(s) que lhe foi(foram) atribuído(s) neste 

feito.Intime-se a vítima do conteúdo da presente sentença, conforme 

determinado no Artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal, o réu e seu 

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. Transitada em julgado esta sentença, o que deverá ser certificado 

pela Sra. Gestora, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a 

sem efeito, procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de Processo 

Penal.Por fim, determino que proceda-se com o recolhimento de eventual 

mandado de prisão expedido em desfavor do acusado neste processo, 

bem como baixas e necessárias anotações.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 10 de fevereiro de 2020. Maria 

Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 684787 Nr: 15697-56.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992

 Intimação do advogado réu para, no prazo legal, apresentar Resposta à 

Acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 696376 Nr: 8736-65.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSME DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Processo: 8736-65.2019.811.0064 - Código: 696376.

Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em face de COSME DE SOUZA, qualificado nos autos, 

atribuindo-lhe a prática do crime descrito no Artigo 147 do Código Penal, 

nos termos da Lei 11.340/2006.

 Narra a denúncia que, em 08 de agosto de 2019, por volta das 23h10min, 

na residência comum, localizada na Rua José de Alencar, nº 13, Bairro 

Alfredo de Castro, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com 

atos e palavras e com uma faca o denunciado Cosme de Souza ameaçou 

de causar mal injusto e grave a sua companheira Maria Aparecida Pereira 

de Sousa.

Outrossim, a exordial acusatória dispõe que o denunciado e a vítima eram 

conviventes.

Depreende-se que, no dia, hora e local dos fatos, denunciado estava 

embriagado e discutiu com a vítima, ato contínuo o mesmo pegou uma faca 

e disse que a mataria.

 Relata, ainda, a denúncia que por estar com medo, a vítima correu, 

encontrou os policiais militares que prenderam o denunciado em flagrante 

delito.

Consta, por fim, que o denunciado ao ser interrogado negou os fatos.

A exordial acusatória foi instruída com o Inquérito Policial nº 371/2019 (fls. 

04/36).

A denúncia foi recebida em 21 de agosto de 2019 (fl. 50/50vº).

 O acusado foi devidamente citado em 04 de setembro de 2019 (fl. 60).

Os antecedentes criminais estão encartados às fls. 62/63.

A resposta à acusação está carreada às fls. 64/65.

Com efeito, realizou-se a audiência de instrução e julgamento (fls. 78/81 e 

mídia de fl. 82).

 As alegações finais do Ministério Público estão escritas no Termo de 

Audiência de Instrução e Julgamento à fl. 78/78vº.
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 O depoimento da vitima foi tomado por intermédio de Carta Precatória (fls. 

90/95 e mídia de fl. 96).

 Em seguida, consta memoriais da Defesa (fl. 82/82vº).

Após, foi encerrada a instrução probatória e vieram-me os autos 

conclusos.

 É relatório. Passo a decidir.

 O Ministério Público pretende, na denúncia, atribuir ao acusado COSME DE 

SOUZA, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do crime descrito 

no Artigo 147 do Código Penal, nos termos da Lei 11.340/2006.

No caso em análise, verifica-se que o sujeito ativo do crime era 

companheiro da vítima e possuía uma relação íntima de afeto com ela, 

circunstância que, aliada ao fato da infração penal ocorrer no ambiente 

doméstico ou familiar, atrai a competência deste Juízo Especializado para 

conhecer, processar e julgar o feito.

A respeito do assunto, a eminente Dra. Maria Berenice Dias já se 

manifestou no sentido de que: “verbis”:

“É obrigatório que a ação ou omissão ocorra na unidade doméstica ou 

familiar ou em razão de qualquer relação íntima de afeto, na qual o 

agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente 

de coabitação. Modo expresso, ressalva a Lei que não há necessidade de 

vítima e agressor viverem sob o mesmo teto para configuração da 

violência doméstica ou familiar. Basta que agressor e agredida 

mantenham, ou já tenham mantido, um vínculo de natureza familiar.” (“A Lei 

Maria da Penha na Justiça”. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo: 

2007. p. 40).”grifos nosso.

Feitas tais considerações e presentes os pressupostos processuais e as 

condições da Ação Penal, não havendo irregularidades a sanar ou 

requerimentos pendentes de apreciação, passa-se à análise do mérito da 

causa.

Pois bem, nos termos do Artigo 147 do Código Penal, configura-se crime 

de ameaça:

“Artigo 147. Ameaçar alguém, por palavra, escrita ou gesto, ou qualquer 

outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: Parágrafo único. 

Somente se procede mediante representação.”

 Tal crime consiste na prática de ameaçar, ou seja, procurar intimidar 

alguém, com palavras, por escrito, gestos ou, ainda, qualquer outro meio 

simbólico, de causar mal injusto e grave.

 Assim, verifica-se que o parágrafo único rege que o crime somente se 

procede mediante representação da ofendida, sendo que o 

prosseguimento da ação se dá quando a vítima representa no prazo de 06 

(seis) meses do conhecimento do autor da infração penal (Artigo 103 do 

Código Penal).

 Contudo, devido à previsão feita no Artigo 16 da Lei nº 11.430/06, a 

renúncia (leia-se retratação) da representação, nos casos de violência 

doméstica, poderá ser feita no mesmo prazo de 06 (seis) meses, o que 

não ocorreu no caso em tela.

 Assim, verifica-se que a vítima manifestou expressamente o desejo de 

representar criminalmente contra o acusado, conforme consta do termo de 

declaração de fl. 15.

Portanto, o Ministério Público Estadual possui a necessária legitimidade 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, estando os autos 

em ordem.

No caso vertente a MATERIALIDADE do crime encontra-se estampada nos 

autos, haja vista os documentos acostados no Inquérito Policial nº 

371/2019, corroborados pelas declarações/depoimentos colhidos em 

Juízo, tudo atestando a ocorrência do crime, devendo o referido delito ser 

atribuído ao acusado.

No que tange à AUTORIA delitiva, observo que está plenamente 

comprovada pelas provas orais colhidas no bojo dos autos.

Desde logo, cabe asseverar que há nos autos comprovação da prática do 

crime de ameaça, levando-se em consideração a narrativa da ofendida 

durante o Inquérito Policial: “verbis”:

“(...) Que não é a primeira vez que ele lhe ameaça de morte; Que na data 

do fato seu companheiro chegou na residência embriagado e drogado, 

momento em que começou a xingar todos; Que lhe ameaçou de morte, 

momento em que a declarante saiu da casa e o suspeito foi atrás com uma 

faca em punho; Que arrastou pelo braço para dentro de casa dizendo que 

iria lhe matar; Que conseguiu se livrar do seu amásio e saiu correndo, 

momento em que encontrou a guarnição e pediu socorro; (...)” sic, fls. 15, 

grifos nosso.

 Igualmente, a vítima prestou depoimento em Juízo afirmando que o 

acusado proferiu ameaças de morte contra ela, “in verbis”:

“(...) Que o acusado é seu ex-companheiro; Que conviveu por 05 (cinco) 

meses com o acusado; Que o acusado tinha comportamento agressivo em 

virtude do vicio no álcool e drogas ilícitas; Que o acusado lhe ameaçou de 

morte; Que o acusado lhe xingava; Que as ameaças e os xingamentos 

aconteciam na presença dos vizinhos; [...] Que o acusado não aceitava o 

fim do relacionamento; [...] Que o acusado lhe xingava; Que o acusado lhe 

ameaçava; “...Ele me xingava dentro de casa, ele chegou até me bate, ele 

me ameaçou, falou que se eu não fosse com ele, ele ia me mata... sic; [...] 

“... Ele estava com uma “baita” de uma faca na mão... Ele saiu me 

empurrando vamos lá para casa, se você não for eu vou te matar você 

aqui, ai eu fiquei com medo e fui... sic;” [...] Que conseguiu escapar do 

acusado; Que o acusado estava segurando em um dos seus braços; Que 

correu para esquina e encontrou a guarnição da Policia Militar; Que o 

acusado jogou a faca fora; Que os policiais não conseguiram localizar a 

faca; Que o acusado foi preso; [...] Que sente muito medo do acusado; 

“...Eu sinto muito medo... sic;” [...] Que o acusado é violento; [...] Que no dia 

dos fatos o acusado estava embriagado e sob efeito de entorpecentes; 

[...] Que o acusado disse que iria matá-la; “...Ele apertou meu braço e 

disse que iria me mata... sic; (...)” mídia de fl. 96, grifos nosso.

Irrepreensíveis, portanto, os relatos trazidos pela vítima, não se 

verificando quaisquer divergências entre eles, ao contrário, têm-se 

narrativas que se completam.

 Outrossim, observa-se que o crime foi cometido adequando-se à hipótese 

prevista no Artigo 5º, inciso, III, da Lei nº 11.340/2006, e as palavras da 

ofendida adquirem especial relevância, ainda mais quando se encontram 

coesas e harmônicas com as provas produzidas nos autos.

 É nesse sentido, aliás, que se orienta a jurisprudência, “in verbis”:

 “APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. RELEVÂNCIA 

DA PALAVRA DA VÍTIMA. ATIPICIDADE INOCORRENTE. 1- Nos crimes de 

violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, 

já que normalmente não são cometidos na frente de terceiros. Depoimento 

firme e coerente desde a fase inquisitorial, no sentido de que o réu 

efetivamente a ameaçou. Veredicto condenatório mantido. 2-De outro viés, 

não prospera a tese de atipicidade da conduta, uma vez que a ofendida 

referiu que se sentiu ameaçada pelo réu, quando este a intimidou ao 

anunciar a possibilidade de...” (TJ-RS - ACR: 70048441406 RS, Relator: 

Francesco Conti, Data de Julgamento: 28/06/2012, Terceira Câmara 

Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/07/2012) grifos 

nossos”

Ademais, restou demonstrado nitidamente no processo que a promessa 

de mal injusto e grave lançada pelo acusado foi suficiente para incutir 

medo e abalar a tranquilidade da vítima.

 Pelas provas contidas no processo restou demonstrado o dolo do 

acusado, vez que o acusado teve a nítida intenção de amedrontar a vítima 

e, para tanto, valeu-se de comportamento agressivo, ameaçando-a com 

uma faca.

Nesse mesmo sentido, ensina Cleber Masson, em comentário sobre a 

consumação do crime de ameaça, no Direito Penal Esquematizado, Parte 

Especial, Vol. 2, Editora Método, 3º edição, p. 223:

 “Consumação. Dá-se no instante que se verifica a percepção da ameaça 

pelo sujeito passivo, isto é, no momento em que a vítima toma 

conhecimento do conteúdo da ameaça, pouco importando sua efetiva 

intimação e a real intenção do autor em fazer valer sua promessa. O crime 

é formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado. Basta 

queira o agente intimidar, e tenha sua ameaça capacidade para fazê-lo” 

grifos nosso.

 Por sua vez, o acusado ao ser interrogado na fase de Inquérito Policial e 

em Juízo não admitiu a prática delituosa que lhe é imputada, conforme se 

verifica no Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório de fls. 

21/23 e mídia de fl. 82.

 Desta feita, após analisar os depoimentos do acusado restou evidente 

que suas alegações não coadunam com as provas colhidas durante a 

instrução processual, fato que demonstra apenas o intuito do mesmo 

eximir-se da responsabilidade do crime que lhe foi imputado.

Anoto, também, que o fato do acusado estar embriagado no momento em 

que praticou o crime não é suficiente para absolvê-lo.

Nesse sentido, convém transcrever a jurisprudência do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, que ao julgar o recurso de Apelação nº 103716/2016, 

que manteve a condenação do acusado pelo crime de ameaça e lesão 

corporal no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, senão vejamos:

“(...) APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL – 

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – 
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SENTENÇA CONDENATÓRIA RECURSO DA DEFESA – PRETENDE A 

ABSOLVIÇÃODO CRIME DE AMEAÇA POR AUSÊNCIA DE TEMOR DA 

VÍTIMA E DE DOLO ESPECÍFICO AMEAÇA DE MORTE – TEMOR 

EVIDENCIADO EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA CAUSADA PELO ÁLCOOL – 

NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL – PLEITEA A ABSOLVIÇÃO DA 

LESÃO CORPORAL SOB A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA – 

VERSÃO DA OFENDIDA CORROBORADA PELO LAUDO PERICIAL – 

RECURSO DESPROVIDO. Demonstrando o acervo probatório, à saciedade, 

que a ameaça de morte perpetrada pelo acusado provocou sério temor à 

vítima, imperiosa a condenação. Não há falar em atipicidade penal da 

ameaça proferida pelo acusado, ao argumento de não existir o dolo de 

intimidação por força da embriaguez, quando esta é provocada 

deliberadamente pelo próprio agente. A embriaguez causada pelo álcool 

somente exclui a imputabilidade penal do agente se for completa, 

proveniente de caso fortuito ou força maior, de modo a torná-lo 

inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, como estabelece 

o §1º do art. 28 do Código Penal. Nos crimes praticados com violência 

doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da ofendida reveste-se de 

especial valor e credibilidade, sobretudo quando ratificada por outros 

elementos de provas constantes dos autos, como no caso em apreço em 

que as lesões por ela relatadas foram confirmadas pelo exame de lesão 

corporal. SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - APELAÇÃO Nº 103716/2016 

(...)” grifos nosso.

 Igualmente, não afasta a possibilidade de condenação do acusado, sob o 

argumento do mesmo ter utilizado entorpecente no dia dos fatos, uma vez 

que o consumo de drogas foi voluntário, descaracterizando as hipóteses 

excludentes de culpabilidade previstas no Artigo 28 do Código Penal.

Como se sabe, a atuação sob efeito de entorpecente não configura 

excludente da imputabilidade, vez que somente seria excluída se a ação 

do mesmo for proveniente de caso fortuito ou força maior, de modo a 

torná-lo inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, como 

estabelece o §1º do Artigo 28 do Código Penal, o que não é o caso dos 

autos.

Destarte, a jurisprudência dispõe que o uso voluntário de substância 

entorpecente antes do cometimento do crime não afasta a imputabilidade 

penal. Senão vejamos:

“VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PROVA. CONDENAÇÃO. 

MANUTENÇÃO. PRESENÇA DE ÂNIMO CALMO E REFLETIVO. 

IRRELEVÂNCIA. TIPICIDADE. USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. 

CAUSA DE ISENÇÃO DE PENA. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. 

RESPONSABILIDADE PENAL. RECONHECIMENTO. I - Nas infrações penais 

praticadas no âmbito familiar e doméstico a palavra da vítima reveste-se 

de especial credibilidade, mormente quando confirmadas por prova 

testemunhal. II - O delito de ameaça é crime formal e independe, por isso, 

de resultado, consumando-se no momento em que a vítima toma 

conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e 

grave. III - O crime de ameaça não exige para a sua configuração o animus 

freddo. IV - Conforme a teoria da actio libera in causa, o uso voluntário de 

substância entorpecente antes do cometimento do crime não afasta a 

imputabilidade penal. V - Comprovada a veiculação de palavras 

intimidativas à vítima, o dolo do agente de amedrontá-la e a capacidade da 

sua conduta para produzir este resultado, a condenação pelo crime de 

ameaça é medida que se impõe. VI - Recurso conhecido e desprovido. 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios TJ-DF - Apelacao 

Criminal: APR 20140310130493 DF 0012872- 81.2014.8.07.0003 – grifos 

nosso”.

Portanto, configurado está o delito capitulado na denúncia (Artigo 147 do 

Código Penal), uma vez que a Ação Penal encontra-se lastreada de 

provas satisfatórias e elucidativas acerca da materialidade e autoria do 

crime.

Sendo assim, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao 

acusado as respectivas sanções, com a prolação de édito condenatório, 

já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da 

culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente 

reconhecidas em sentença.

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia 

ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado COSME DE 

SOUZA, pela prática da conduta criminosa descrita no Artigo 147 do 

Código Penal, com observância na Lei nº 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 Cosme de Souza.

 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 do acusado.

 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 os ostenta, conforme 

relatório de antecedentes criminais de fls. 45/47, sendo que a reincidência 

será analisada na fase própria, sob pena de bis in idem.

 III – Observo que a 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, por ciúmes, portando uma faca ameaçou a vítima, 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 detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a 

circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do 

Código Penal, consoante relatório de antecedentes criminais de fls. 45/47.

Além disso, verifica-se presente a circunstância 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 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) 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 04 (quatro) 

meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

ISTO POSTO, CONDENO o acusado DIRCEU COSME DE SOUZA, a cumprir 

a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) 

dias de detenção pelo crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal), em 

regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do CP), já observada a 

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, 

regida 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 
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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 .

Isento o acusado ao pagamento das custas processuais.

Intime-se a vítima do conteúdo da presente sentença, conforme 

determinado no Artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal, o réu e o 

Defensor Público, 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 neste Juízo.

 Após, arquivem-se estes autos, com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 10 de fevereiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 697509 Nr: 9683-22.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL SILVEIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MEDEIROS ARAÚJO 

- OAB:13.068

 Intimação do advogado do réu para, no prazo legal, apresentar Resposta 

à Acusação.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 613301 Nr: 3834-79.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO BRAZÍLIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RENATO BRAZÍLIO DA SILVA, Cpf: 

30537871802, Rg: 41492676, Filiação: Tereza Cristina Brazílio de Almeida 

e José Eurípedes da Silva, data de nascimento: 18/11/1982, brasileiro(a), 

natural de São Paulo-SP, solteiro(a), pedreiro, Telefone (66) 9613-2007. 

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 o pedido formulado na 

Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o denunciado 

RENATO BRAZÍLIO DA SILVA devidamente qualificado nos autos, pela 

prática da conduta descrita no Artigo 129, § 2º, Inciso IV c.c §10º do 

Código Penal, nos termos da Lei nº 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.A pena prevista 

para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 2º, Inciso IV c/c §10º do 

Código Penal) é de reclusão, de 02 (dois) a 08 (oito) anos.Em cumprimento 

às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a 

pena: I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, 

possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e 

devia ter agido com conduta diversa da que teve. II – No tocante aos 

antecedentes, o acusado não os ostenta.III – Em relação à conduta social 

e à 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 lesionou a vítima, sem qualquer incitação aparente, demonstrando 

a banalidade da ação.V - As circunstâncias e consequências são graves, 

vez que a vítima foi obrigada a registrar a Boletim de Ocorrência, além de 

lhe causar lesões graves, que marcaram profundamente a sua vida, 

trouxeram-lhe cicatrizes internas e cujo ferimento físico não foi curado até 

hoje, segundo suas próprias afirmações.VI - Quanto ao comportamento da 

vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta 

criminosa.Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as 

uma a uma, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, 

em 02 (dois) anos 02 (dois) meses de reclusão.Passando à segunda fase 

da dosimetria da pena, registra-se que não incide a agravante prevista no 

Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, pois não pode ser aqui 

considerada por já se tratar de causa especial de aumento de pena 

(Artigo 129, § 10º, do Código Penal), norma de caráter especial que afasta 

a aplicação da agravante genérica, sob pena de odioso e prejudicial bis in 

idem (dupla exasperação da pena) em desfavor do acusado.Ademais, 

verifico que não existem circunstâncias atenuantes aplicáveis ao presente 

caso.Diante disso, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da 

dosimetria da pena é a de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão. 

Na terceira fase da aplicação da pena, verifico a existência da causa de 

aumento da pena, conforme §10º do Artigo 129 do Código Penal. Diante 

disso, aumento a pena estabelecida em 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias 

de reclusão, tendo em vista a gravidade das lesões.Pelos motivos acima 

expostos, fixo em definitivo a pena do denunciado em 02 (dois) anos, 10 

(dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.ISTO POSTO, CONDENO o 

acusado RENATO BRAZÍLIO DA SILVA, a cumprir a pena privativa de 

liberdade de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 

em relação ao delito de lesão corporal. No mais, permanece a sentença 

inalterada.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Rondonópolis, 08 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, Marcelo Souza de 

Andrade, digitei.

Rondonópolis, 10 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.: 704003 Nr: 1214-50.2020.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO AURELIO NEVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 42 do TJMT: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus 

discussão acerca da autoria de delito”.3) Com o oferecimento da denúncia 

em desfavor do paciente, fica superada a arguição de excesso de prazo 

na conclusão do inquérito policial ou seu trancamento.4) Ordem denegada. 

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

08/08/2018, Publicado no DJE 13/08/2018);Logo, não é o caso de aplicar 

as medidas cautelares alternativas à prisão, porque no presente caso não 

são adequadas em razão da gravidade do crime (Artigo 282, inciso II, do 

Código de Processo Penal) e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão 

preventiva.ISTO POSTO, com fundamento no Artigo 310, inciso II, do 

Código de Processo Penal e uma vez presentes os requisitos dos Artigos 

312 e 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO a 

prisão em flagrante em prisão preventiva do autuado JOÃO AURÉLIO 

NEVES DE OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos.Expeça o 

necessário MANDADO DE PRISÃO e, considerando o que vem disposto no 

Artigo 289-A do Código de Processo Penal, assim como no Provimento nº 

28/2012 – CGJ, proceda Sr. Gestor Judicial o imediato registro do mandado 

de prisão em banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de 

Justiça.Por fim, determino que a equipe multidisciplinar deste juízo 

diligencie, com urgência, para entrevistar a vítima e o indiciado, a fim de 

realizar estudo psicossocial, inclusive, com visita domiciliar, o qual deverá 

ser concluído no prazo de 05 (cinco) dias.Notifiquem-se. Às providências. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 07 de Fevereiro de 2020.Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 660960 Nr: 9781-75.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAYTON CEZAR RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação Penal: 9781-75.2017.811.0064 - Código: 660960.

Vistos etc.

Compulsando os autos, verificam-se presentes os requisitos formais e 

materiais (Artigo 41 e 395, este contrario sensu, ambos do CPP), eis que, 

analisando-se o IP, extrai-se que há prova da existência do delito 

(materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, RECEBO 

A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada em Juízo e, 

por consequência, determino a instauração da competente ação penal.

Cite-se o denunciado para oferecer em resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto na CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do Artigo 

396-A do CPP.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do CPP, a exceção será processada em 

apartado, nos termos dos Arts. 95 a 112 deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, § 2º, do CPP.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se, ainda, ao disposto na CNGC.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de novembro de 2019.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 675223 Nr: 7148-57.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO PAULO NEVES VERAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial de fls. 05, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE ESTATAL em face de JOÃO PAULO NEVES 

VERAS, em relação ao crime de injúria descrito no Artigo 140 do Código 

Penal, com fundamento no Artigo 107, inciso IV e Artigo 103 ambos do 

Código Penal. Atenda-se ao disposto no item 7.5.1, III e IV, da CNGC .Às 

p r o v i d ê n c i a s .  P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e . 

Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 06 de Dezembro de 2019.Maria 

Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 684907 Nr: 15797-11.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEIR JESUS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA AZEVEDO DARELA - 

OAB:27.497-O, WILSON LOPES - OAB:7.396-B/MT

 Ação Penal: 15797-11.2018.811.0064 - Código: 684907.

Vistos etc.

Compulsando os autos, verificam-se presentes os requisitos formais e 

materiais (Artigo 41 e 395, este contrario sensu, ambos do CPP), eis que, 

analisando-se o IP, extrai-se que há prova da existência do delito 

(materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, RECEBO 

A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada em Juízo e, 

por consequência, determino a instauração da competente ação penal.

Cite-se o denunciado para oferecer em resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto na CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do Artigo 

396-A do CPP.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do CPP, a exceção será processada em 

apartado, nos termos dos Arts. 95 a 112 deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, § 2º, do CPP.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se, ainda, ao disposto na CNGC.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 09 de janeiro de 2020.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 675326 Nr: 7248-12.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS NIVALDO MARQUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:5172-MT

 Ação Penal: 7248-12.2018.811.0064 - Código: 675326

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 75/76) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 27/08/2020, às 

15h00min.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 10 de fevereiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 672911 Nr: 5129-78.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE FERNANDO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX MOREIRA PEREIRA - 

OAB:24.064-O/MT

 Processo nº 5129-78.2018.811.0064 – Código 672911.

 Vistos etc.

 Defiro o requerimento do Ministério Público de fl. 165.

Assim sendo, nomeio o representante da Defensoria Pública Estadual, por 
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seu digno Defensor Público, para patrocinar a defesa do acusado.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 10 de fevereiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 686587 Nr: 17348-26.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN GOMES DA SILVA, ROSIMARIA 

JOTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, FRANCISCO SILVA - 

OAB:18.408-A/MT

 Código 686587

Vistos etc.

RECEBO o recurso de Apelação de fl. 96 e as razões de fls. 253/255, vez 

que devidamente certificada à tempestividade à fl. 259.

Intime-se o Apelado para que ofereça as contrarrazões no prazo legal 

(Artigo 600, Código de Processo Penal).

Após, remetam-se os autos, com as homenagens de estilo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para apreciação e julgamento do presente recurso.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 10 de fevereiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 689619 Nr: 2568-47.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORIVALDO SERAFIM DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO HENRILLE DA SILVA - 

OAB:22156, Valdeci Sobrinho Paz da Silva - OAB:24292/O

 Ação Penal: 2568-47.2019.811.0064 - Código: 689619

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 129/130) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 27/08/2020, às 

15h30min.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 10 de fevereiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 694025 Nr: 6482-22.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO RODRIGUES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR GUILHERME MOYA - 

OAB:20.235-MT

 Ação Penal: 6482-22.2019.811.0064 - Código: 694025

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 39/40) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 26/08/2020, às 

17h00min.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 10 de fevereiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 694780 Nr: 7193-27.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME LUIZ DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA PIMENTEL 

ALMEIDA - OAB:21022, KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA - 

OAB:19878/O-MT

 Ação Penal: 7193-27.2019.811.0064 - Código: 694780

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 94/95) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 27/08/2020, às 

14h00min.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 10 de fevereiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 696848 Nr: 9166-17.2019.811.0064
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO SANTANA ANANIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Ação Penal: 9166-17.2019.811.0064 - Código: 696848

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 79/80) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 27/08/2020, às 

14h30min.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Por fim, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

fundamento no Artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 10 de fevereiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 697036 Nr: 9316-95.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SIDNEI SEVERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Ação Penal: 9316-95.2019.811.0064 - Código: 697036

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 75/76) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 27/08/2020, às 

16h00min.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Por fim, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

fundamento no Artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 10 de fevereiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 700112 Nr: 11456-05.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PEREIRA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FELLIPE BATISTA 

VILAMAIOR - OAB:20.699/MT

 Autos nº 11456-05.2019.811.0064 – Código 700112.

Vistos etc.

Considerando manifestação de fls. 68/69 e certidão de fl. 75, dê-se vistas 

dos autos ao Ministério Público para manifestação (Artigo 25 da Lei 

11.340/2006) .

 Em seguida, conclusos para as providências cabíveis.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 10 de fevereiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 702276 Nr: 13072-15.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WIVERSON MORAIS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Ação Penal: 13072-15.2019.811.0064 - Código: 702276

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 106/107) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 26/08/2020, às 

16h30min.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Por fim, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

fundamento no Artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 10 de fevereiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 703269 Nr: 733-87.2020.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO MORAES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vieira Rocha - 

OAB:20.982/MT, JOSE PEDRO MATIAS - OAB:18.304/O-MT, NALDECY 

SILVA DA SILVEIRA - OAB:20.588 MT
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 Ação Penal: 733-87.2020.811.0064 - Código: 703269

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 106/107) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 26/08/2020, às 

16h00min.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 10 de fevereiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 704038 Nr: 1230-04.2020.811.0064

 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: BADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHAS, ECVS, YVAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ADRIANA INOCÊNCIO DE 

MATOS - OAB:25.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1230-04.2020.811.0064 (Código 704038)

Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE REVISIONAL DE ALIMENTOS C/C PEDIDO DE 

LIMINAR por BENIVALDO ALVES DA SILVA em desfavor de P. H. A. S. e 

E. C. V. S. devidamente representados por sua avó materna YEDA 

VIGILATO APARECIDO COSTA, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Insta consignar, inicialmente, que a petição inicial não está adequada às 

determinações contidas no Artigo 320 do Código de Processo Civil.

Isso porque, não foi carreado ao processo o documento indispensável 

para propositura da ação, o qual seja: cópia da certidão de nascimento 

dos requeridos de P. H. A. S. e E. C. V. S..

 Diante disso, intime-se a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias (Artigo 321, do CPC), atendendo as disposições contidas 

nos Artigos 76, caput e 320 do Código de Processo Civil, sob pena de 

indeferimento, nos termos do Artigo 321, parágrafo único, do CPC.

Após, decorrido o prazo e de tudo certificado, voltem-me os autos 

conclusos.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 10 de fevereiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 894754 Nr: 3435-63.2018.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D G DE ALMEIDA MADEIRAS - ME, JOSE ILSON 

EVALDT DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9.866/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista que o acusado Jose Ilson Evaldt da Silva, por seu 

advogado constituído, manifestou interesse na proposta de suspensão 

condicional do processo, apresentando contraproposta à reparação do 

dano ambiental, consistente no pagamento do valor atribuído ao dano 

ambiental de forma parcelada, ou seja, em seis parcelas de R$2.343,41 

(dois mil trezentos e quarenta e três reais e quarenta e um centavos) (fl. 

123).

Desse modo, acolho o parecer Ministerial à fls. 124/125, e determino a 

expedição de carta precatória à Comarca de Ariquemes-RO para 

realização da audiência de suspensão condicional, na forma proposta pelo 

Ministério Público à fl. 04-v/05 e 124/125.

Intime-se. Cumpra, expedindo o necessário.

Comarca de Sinop

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007881-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DJALMA PAULA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

advogado da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

acerca do resultado das buscas efetivadas pelos sistemas conveniados 

com a justiça, conforme extrato de ID 29007486.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008208-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO CARVALHO PEREIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo a 

pate autora por meio de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar acerca do resultado das buscas realizadas através dos 

sistemas conveniados como Tribunal, conforme extrato de ID 29007484.

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1009792-69.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE APARECIDA RODIO OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE COELHO OAB - MT21734/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR RODIO DA SILVA (REU)

 

INTIMAÇÃO da advogada da parte autora para manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008063-08.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANE DAPPER (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 
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dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006644-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OTAIDE AMADOR MARCON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ULISSES DUARTE JÚNIOR OAB - MT7459-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006644-84.2018.8.11.0015. AUTOR(A): OTAIDE 

AMADOR MARCON REU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO Vistos em correição. Ação ordinária de obrigação de fazer c/c 

danos morais e pedido de tutela de urgência proposta por Otaíde Amador 

Marcon, em face de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, 

ambos qualificados. Decisão inaugural de Id. 14735601 indeferindo a 

liminar pleiteada, deferindo os benefícios da assistência judiciária gratuita 

a parte autora e, por conseguinte, determinando a citação da parte 

contrária para comparecer em audiência de conciliação a ser conduzida 

por conciliador do CEJUSC. Após expedição da carta de citação da parte 

requerida, requereu a parte autora a desistência da ação em virtude de 

haver custeado com seus recursos próprios bem como de seus 

familiares, o procedimento cirúrgico pretendido na ação, consoante 

petição de Id. 14893183. Por fim, citada a parte requerida, manifestou a 

sua concordância com o pedido de desistência da parte autora, conforme 

petição de Id. 16237117. É o relatório. Julgo. A desistência da causa é uma 

prerrogativa da parte requerente que pode ser manejada a qualquer 

tempo, antes da sentença, desde que haja a concordância da parte 

requerida, caso está tenha apresentado contestação. Se não tiver 

contestado a lide, independe de sua anuência. Inteligência dos §§ 4º e 5º 

do art. 485 do CPC. Apesar de estar devidamente citada, a parte requerida 

não apresentou contestação, eliminando assim o entrave acima 

prenunciado. De todo modo, embora desnecessário, concordou 

expressamente com a desistência da ação. A desistência da ação 

demanda homologação judicial para surtir seus legais e jurídicos efeitos. É 

a disciplina do art. 200, parágrafo único, do CPC, assim redigido: “Art. 200. 

Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais 

de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou 

extinção de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação 

só produzirá efeitos após homologação judicial”. Como insta, desistência 

regular, atendidos os pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e 

homologação. Isto posto, homologo a desistência da ação em atendimento 

às disposições do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Por conseguinte, julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, 

inciso VIII, do mesmo Codex. Custas e despesas processuais, já 

liquidadas, por conta da parte autora, dado o princípio da causalidade. 

Sem condenação em honorários advocatícios, dada a inexistência de 

litigiosidade. Interposto recurso de apelação, independentemente de 

análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos 

arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos. 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, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop – MT, 10 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011061-46.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUI IVANES GEHRES (AUTOR(A))

ANDREIA CAMPANHARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADIA CRISTHINA JUNQUEIRA SCHROEDER DA CUNHA (REU)

DENNIS MASSARO GEHRES (REU)

 

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 

parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das 

diligências dos Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - 

Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à respectiva 

tarifa bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010334-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDILSON GRANJA DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARI LEOBET JUNIOR OAB - MT21919/O-O (ADVOGADO(A))

ALCIR FERNANDO CESA OAB - MT17596/O (ADVOGADO(A))

JIANCARLO LEOBET OAB - MT0010718S (ADVOGADO(A))

WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA OAB - MT23350/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENOCK MURBACH BRAIDO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010334-24.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: ENEDILSON 

GRANJA DE ARAUJO EXECUTADO: ENOCK MURBACH BRAIDO Vistos em 

correição. Pedido alternativo de recolhimento das custas judiciais e 

despesas processuais ao final do processo ou o seu parcelamento, 

pleiteado pela parte credora no Id. 23660850, em razão do elevado valor. 

Depois de oportunizada a comprovação da hipossuficiência alegada, foi 

indeferida a assistência judiciária gratuita ao credor, oportunizando-o 

efetuar o devido preparo em 15 dias, conforme decisão proferida no Id. 

17290563. Inconformado, atacou a decisão com recurso de agravo de 

instrumento, ao qual foi negado provimento, nos termos do v. acórdão de 

Id. 21402704 – p. 03/06. Pela petição de Id. 14478205 postulou pedido de 

aditamento da inicial para requerer o parcelamento das custas judiciais e 

despesas processuais. Pedido indeferido nos termos da decisão de Id. 

16244065. É o relatório. Decido. Vale frisar que, ainda que a parte 

requerente tenha peticionado o parcelamento das custas ou o pagamento 

delas ao final do processo, não trouxe nada que já não tivesse 

apresentado na exordial. Elementos que foram suficientes a fundamentar 

o indeferimento da justiça gratuita, a qual não merece qualquer reparo, 

notadamente por ter sido matéria de recurso de agravo de instrumento, ao 

qual foi negado provimento, conforme acima assinalado. Nesta senda, não 

havendo novos fatos e/ou provas, é defeso ao juízo a apreciação dos 

pontos já decididos anteriormente, na chamada preclusão pro judicato, 

conforme dicção do art. 505 do Código de Processo Civil: “Art. 505. 

Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à 

mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato 

continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso 

em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II 

- nos demais casos prescritos em lei”. In casu, não há nos autos 

elementos novos que justifiquem a reapreciação do decidido, na 

reconsideração aviada. Entrementes, gize-se que ao apreciar o pleito 

formulado este Juízo fez a análise de todos os documentos acostados 

aos autos, convencendo-se do indeferimento da medida. Medida esta 

combatida pela instância superior. Isto posto, indefiro o pedido de 

parcelamento e do pagamento ao final das custas judiciais e despesas 
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processuais, mantida a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça. 

Deve a parte requerente preparar o feito em 15 dias, na forma da Lei 

estadual de custas n.° 7.603, de 27 de dezembro de 2001 e das 

disposições do art. 290 do Código de Processo Civil, sob pena de 

cancelamento da distribuição, a significar indeferimento da inicial, pela 

inobservância dos arts. 290, 291, 292, 319, inciso V, 320, e a teor dos 

arts. 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

10 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004224-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EMBREMAC RECUPERADORA DE PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

SIDNEIS CARLOS DA SILVA (EXECUTADO)

 

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 

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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001279-20.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT17528-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOZIMAR LIMA DOS SANTOS (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 

parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das 

diligências dos Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - 

Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à respectiva 

tarifa bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009277-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DINARTH ARAUJO CARDOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS VALDIR CARRARO OAB - MT23958/O (ADVOGADO(A))

DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR OAB - DF0032596A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENERINO MATTIAS DE MOURA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente intimo o(a) advogado(a) da parte autora 

para em quinze dias enviar o resumo da petição inicial (padrão word) via 

e-mail snp.1civel@tjmt.jus.br, para expedição do edital de citação.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006388-10.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. B. M. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

1ª VARA CÍVEL DE SINOP Endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 Dados do 

Processo: Nº PJE: 1006388-10.2019.8.11.0015; Valor da causa: R$ 

19.646,56; Tipo: Cível. Parte Autora: BANCO BRADESCO Parte Ré: 

ELEANDRO BELON MARCONDES CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que, 

nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da 

CNGC, foi remetido para publicação via DJE, expediente para proceder a 

INTIMAÇÃO do(a/s) Advogado(a/s) que patrocina a(s) POLO ATIVO para 

que, querendo e dentro do prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre 

o(a/s) certidão negativa de citação/intimação e que se encontra(m) nestes 

autos no(s) ID(s).(27576706). Sinop/MT, 11 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) LIVIA FURQUIM RODRIGUES QUEIROZ DE SOUZA 

Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004298-63.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR47599 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIMAR MAGALHAES MARTINS (EXECUTADO)

 

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 

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 
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“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: 1011685-95.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MACHADO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - COMARCA DE 

SINOP 1ª VARA CÍVEL DE SINOP Endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

175, BAIRRO: SETOR COMERCIAL, CENTRO, CIDADE: SINOP - MT - CEP: 

78550-138 Dados do Processo: Nº PJE: 1011685-95.2019.8.11.0015; 

Valor da causa: R$ 13.526,02; Tipo: Cível. Parte Autora: FRANCISCA 

MACHADO DO NASCIMENTO Parte Ré: BANCO VOTORANTIM S.A. 

CERTIDÃO Certifico, para os efeitos de direitos e, nos termos do § 4º do 

Art. 203 do Código de Processo Civil/15 e do inciso VI, do Art. 482 da 

CNGC, foi remetido para publicação via DJE, este expediente, com a 

finalidade proceder a INTIMAÇÃO do(a/s) Advogado(a/s) que patrocina(m) 

a(s) PARTES para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à Contestação acostada no ID nº 27986350, dos autos 

supramencionados. Sinop/MT, 11 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) LIVIA FURQUIM RODRIGUES QUEIROZ DE SOUZA Gestor de 

Secretaria SEDE DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010163-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MOACYR JACOB VOLKWEIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL DOUGLAS PEIXOTO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre a certidão negativa do senhor Oficial de Justiça de 

ID 26486408.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000225-14.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROMFIM GOBBI OAB - MT0012696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO ODONTOLOGICO SINOP LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão de Tempestividade Processo: 1000225-14.2019.8.11.0015; 

Certifico que a Contestação apresentada no ID 27687923 é tempestiva. 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

INTIMO o advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação. SINOP, 11 de fevereiro de 2020 LIVIA FURQUIM 

RODRIGUES QUEIROZ DE SOUZA 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 Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 206709 Nr: 8353-16.2014.811.0015

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO CAMILOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABINO ADEMIR CALGARO - ESPÓLIO, 

CAMILA CORREA DE ALMEIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA REGINA VAZ MORÁS - 

OAB:66816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Consoante denotado da certidão de p. 534, o bem indicado na inicial foi 

arrestado em favor da parte requerente. Entretanto, ausente a citação da 

parte requerida, conforme r. decisão de p. 466/467.

Desta forma, realize a citação da parte requerida consoante já 

determinado.

Em seguida, intime-se a parte requerente para que dê prosseguimento ao 

feito, pugnando o que for de seu interesse, em 10 dias.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 277721 Nr: 14659-30.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GABRIEL DALLABRIDA GOMES, 

JOSÉ MARCELO COPANSKI, BRAZ MARIO AFONSO, NIVEA DENIZE 

GUTHIER, COPAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, Aline 

Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NANCY GOMBOSSY DE MELO 

FRANCO - OAB:185048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, PAULO MORELI - OAB:17.760-MT, 

RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT

 Intime-se o advogado do exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providenciar o preparo da Carta Precatória a ser expedida para a Comarca 

de Cláudia/MT, a fim de dar cumpriemnto a r. decisão de fls.426/427.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 171828 Nr: 6791-40.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA PENIEL LTDA., PENIEL 

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 Vistos em correição.Pedido de penhora de bens via do sistema 

BACENJUD, conforme petição de p. 241/244. Nesse passo, observado 

que o cálculo da dívida exequenda é deveras antigo, praticamente três 

anos, de 11 de março de 2017 (p. 244), dificultando pesquisa com mais 

exatidão no sistema BACENJUD, tendo em conta a satisfação da 

pretensão executiva a contento.Assim, de antemão, compete ao 

exequente apresentar demonstrativo analítico do débito em até 10 dias 

(CPC, art. 524), e não mero cálculo sintético, quando deverá ser cumprida 

a tentativa de penhora on-line. Destarte, penhora de dinheiro em espécie, 

em depósito ou aplicação em instituição financeira, que DEFIRO, desde que 

atendida a determinação acima, posto que obediente à gradação legal do 

art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar na 

ordem preferencial da Lei, não se olvidando que a execução é promovida 

em benefício do credor, de modo menos oneroso para o devedor, sendo 

que não sugere maior gravidade a penhora de dinheiro, que melhor atende 

os interesses em jogo e a efetividade da prestação jurisdicional.Logo, 

proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio 

do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome da parte requerida 

Transportadora Peniel, inscrita no CNPF n.º 04.843.781/0001-37 e Peniel 

Comércio de Combustíveis Ltda., inscrita no CNPF n.º 08.821.766/0001-01; 

até o limite do crédito em execução, na quantia calculada conforme 

planilha atualizada do débito.Se bloqueada alguma quantia, não sendo 

ínfima (hipótese em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, 

determino seja transferida imediatamente para a conta “Depósitos 

Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a a este processo, quando restará 

formalizada a penhora, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC.Caso a parte 

executada não apresente embargos no prazo legal ou se já escoado este 

lapso (CPC, art. 915) e nem se insurgir na forma do art. 854, §§ 2º e 3º e 

seus incisos, do CPC, certifique-se.[...] Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 186344 Nr: 7526-39.2013.811.0015

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMIFRA AGRO INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:17.760-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição. [...] Além disso, no nosso sistema processual, o juiz 

não está adstrito aos fundamentos legais apontados pelas partes. 

Exige-se apenas que a decisão seja fundamentada, aplicando o julgador 

ao caso concreto a solução por ele considerada pertinente, de acordo 

com as provas produzidas, segundo os princípios da aquisição 

processual da prova, do livre convencimento motivado e da liberdade 

objetiva na demonstração dos fatos pelas partes, positivados nos art. 369 

e 371 do CPC. Desta forma, a decisão não possui nenhum dos defeitos 

apontados pela parte embargante, sendo possível o aval na forma 

prestada, que em momento foi admitida sua nulidade no caso vertente. 

Aliás, é equivocada a ideia de que os embargos de declaração podem ser 

opostos para rever, pura e simplesmente, decisões jurisdicionais. Se a 

parte embargante deseja a correção do mérito da demanda, visto que os 

pontos levantados por ele alterariam o resultado, deve buscar o recurso 

próprio com vocação para reverter à decisão no grau adequado. Tal 

situação, infringência, se dá quando há incompatibilidade entre o 

acolhimento dos embargos de declaração e a decisão embargada. Nos 

casos em que o embargante pretende o reexame da decisão, e não nos 

em que há afirmação de obscuridade, contradição, omissão ou erro 

material, é que os declaratórios devem ser rejeitados, à falta de seus 

pressupostos autorizadores. Desta feita, percebido que o embargante 

pretende reverter decisão, anulando-a, eficácia neste caso não alcançada 

pelos embargos declaratórios. Não há omissão, contradição, obscuridade 

ou erro material na decisão debatida, porquanto foram analisadas as 

minudências trazidas no processo. Ex positis, admitidos os presentes e 

tempestivos embargos declaratórios, posto que preenchidos os demais 

pressupostos recursais. Todavia desacolho a pretensão neles deduzida 

para julgá-los improcedentes, por não haver nenhuma omissão, 

contradição, obscuridade ou erro material na decisão de p. 143/147. 

Mantenho nos exatos moldes em que foi prolatada. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 154067 Nr: 2040-44.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO CAMILOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMIFRA AGRO INDUSTRIAL LTDA, SABINO 

ADEMIR CALGARO - ESPÓLIO, CAMILA CORREA DE ALMEIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA REGINA VAZ MORÁS - 

OAB:66816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO MORELI - 

OAB:13052/PR

 Vistos em correição. [...] Dito isso, antecedente à exceção proposta e já 

desconsiderada, havia pedido das partes para avaliar o imóvel. Da 

exequente à p. 271 e da executada à p. 277. Portanto, defiro a expedição 

de mandado para avaliação do imóvel descrito no termo de penhora de p. 

123. Diante da falta de avaliador judicial, nomeio para o ato o senhor oficial 

de justiça, como avaliador do juízo. Sobre o laudo de avaliação do imóvel, 

digam as partes em 10 dias, inclusive os cônjuges dos executados, se 

casados forem, salvo se no regime da separação total de bens. Após, não 

havendo reclamos, esclareça-se a parte exequente, se pretende a 

adjudicação dos bens, ou caso contrário, a forma que pretende a 

alienação, por iniciativa privada ou oficial. Caso seja a oficial, será por 

leilão judicial, e o leilão poderá ser eletrônico ou presencial, nos termos 

dos art. 879 e seguintes do CPC. Se optar pela adjudicação, intime-se a 

parte executada a se pronunciar em 05 dias, inclusive os respectivos 

cônjuges, se for o caso, nos moldes do art. 876, § 1.º e § 5.º, do aludido 

Codex. Após, cumpridas as diligências retro, com ou sem sucesso, 

intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito. Depois da 

avaliação do imóvel, diga a parte exequente se pretende penhorar o bem 

móvel indicado à p. 133, ainda pendente de análise deste juízo, sobretudo 

por não descortinar ainda se o constritado é ou não suficiente para 

garantir o juízo. No mesmo interregno, deverá a parte exequente atualizar 

o débito, ante o lapso decorrido, em 05 dias. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 156844 Nr: 3925-93.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERNESTINA HELENA IBRAHIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABRAÃO LINCON DE LAET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR DURREWALD BUENO - 

OAB:24904/O, BENJAMIM JOEL LUCIAN - OAB:24507/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABRAÃO LINCON DE LAET - 

OAB:6200-MT

 Isto posto, hei por bem determinar a intimação da parte requerida e de seu 

cônjuge, sendo casada. Aquela, da pretendida adjudicação. Esta tanto da 

adjudicação quanto, e principalmente, da penhora.Após, se efetivadas 

regularmente, não havendo insurgência, aí, sim, formalize-se o auto de 

adjudicação, expedindo-se na sequência a respectiva carta.Se tiver 

divergências, ouvida a parte credora a respeito, conclusos. Defiro a 

juntada do instrumento de mandato de p. 115/116. Conste no sistema 

Apolo e na capa dos autos o nome do causídico mencionado para receber 

as  in t imações  e  no t i f i cações  em nome da  pa r te 

exequente.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 157244 Nr: 4361-52.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS SCHIMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT, SILVIA HELENA SCHIMIDT - OAB:12.639

 Vistos etc. [...] Isto posto, na forma do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, com resolução de mérito, julgo procedente o pedido, de 

maneira a declarar que o ano na data do cheque do Banco Itaú n.° 055022 

foi adulterado de 2001 para 2005; e a data do cheque HSBC n.° 501104 foi 

aposta em momento posterior de sua emissão. A parte requerida neste 

incidente, sucumbente, deverá pagar as custas e as despesas 

processuais decorrentes, a serem calculadas pela contadoria judicial e 

preparadas neste caderno incidental em 15 dias, sob risco de ser cobrado 

nas vias ordinárias. Condeno-a, ainda, a pagar honorários advocatícios da 

contraparte que arbitro em R$ 1.045,00, a teor do art. 85, §§ 2.°, incisos I a 

IV, e 8.°, do Código de Processo Civil. Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos. 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, o que será certificado, anote-se, baixe-se e 

arquive-se, desapensando-os, com o traslado de cópia desta sentença 

para os apensos autos principais n.º 4836-42.2010.811.0015 – cód. 

125623. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 198977 Nr: 1796-13.2014.811.0015

 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: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP - 

HOSPITAL SANTO ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILCENO CALEFFI - OAB:19.010, 

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19753, LILIANE ANDREA DO 

AMARAL DE PAULA - OAB:11.543-B, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11.063-B, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15.884, WALMIR 

ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Pedido de penhora de bens via do sistema 
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BACENJUD, conforme petição de p. 101/103. Nesse passo, observado 

que a parte autora colacionou nos autos cálculos de p. 96/97 e p. 102 e 

105 que divergem entre si, pairam dúvidas acerca da exatidão do quantum 

da pretensão a contento.Assim, de antemão, intime-se a parte autora para 

apresentar demonstrativo analítico do débito em até 10 dias (CPC, art. 

524), quando deverá ser cumprida a tentativa de penhora on-line. 

Destarte, penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação em 

instituição financeira, que DEFIRO, desde que atendida a determinação 

acima, posto que obediente à gradação legal do art. 835, inciso I, do 

Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial 

da Lei, não se olvidando que a execução é promovida em benefício do 

credor, de modo menos oneroso para o devedor, sendo que não sugere 

maior gravidade a penhora de dinheiro, que melhor atende os interesses 

em jogo e a efetividade da prestação jurisdicional.Logo, proceda-se à 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte requerida Claudinei Silveira, 

inscrito no CPF n.º 875.047.151-15; até o limite do crédito em execução, na 

quantia calculada conforme planilha atualizada do débito.Se bloqueada 

alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser logo 

liberada), tornada indisponível, determino seja transferida imediatamente 

para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a a este 

processo, quando restará formalizada a penhora, nos termos do art. 854, 

§ 5º, do CPC.[...]Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 211375 Nr: 12049-60.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON ADRIANO CORDEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÂNIA S. DE SOUZA DORNELLES 

- OAB:MT/13.906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:138436

 Intime-se o advogado da parte executada para, no prazo legal, manifestar 

acerca da petição acostada às fls. 699/703.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 125623 Nr: 4836-42.2010.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS SCHIMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, 

MAURO DALL'AGNOL, PAULO CÉSAR MENOCIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA HELENA SCHIMIDT - 

OAB:12.639

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A

 Vistos em correição.

Não integrada da lide completamente, tendo em vista que o requerido Paulo 

César Menocin não foi localizado, consoante explicitado na certidão de p. 

33, o que impossibilita a continuidade do feito sem esse essencial 

providência como pressuposto de desenvolvimento válido do processo.

 Desta forma, manifeste-se a parte requerente, em 10 dias, informando 

outro endereço que possa ser encontrado o requerido ou se deseja fazer 

uso dos sistemas integralizados a este Tribunal para que possa 

localizá-lo, ou ainda, se mantém ou desiste da permanência dele no polo 

passivo desta demanda.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 68795 Nr: 8439-02.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGODOEIRA SINOP LTDA. EPP(ALGONOP), 

EDSON GARCIA DE ANDRADE, WILSON GARCIA DE ANDRADE, 

LAUDELINA DE OLIVEIRA ANDRADE, LÚCIA MARIA DOS SANTOS 

ANDRADE, LEONERCIO GARCIA DE ANDRADE -ESPÓLIO, IRIA DE FÁTIMA 

PADOVANI DE ANDRADE, MARCELO GARCIA DE ANDRADE

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

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 Vistos em correição. [...] Com efeito, para efetivar a penhora dos ativos 

financeiros, bloqueio de veículos automotores e buscas de bens e direitos 

porventura declarados ao fisco por meio eletrônico dos sistemas 

BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD deve haver esgotamento de todas as 

diligências para localização da parte devedora, de modo a garantir a sua 

defesa, o que não é o caso dos autos. Calha assentar que apenas o 

executado validamente citado que não pagar nem nomear bens à penhora 

é que poderá ter seus ativos financeiros e veículos bloqueados, sob pena 

de violação ao princípio do devido processo legal. Por sua vez, o ato 

citatório determina o ingresso da parte executada na relação processual, 

sendo inviável a constrição de seu patrimônio antes mesmo de integrar o 

polo passivo na execução, de modo a possibilitar, inclusive, o pagamento 

da dívida ou a garantia da execução com a nomeação de bens à penhora, 

direitos do executado. Não se olvide que o art. 830 do CPC determina que, 

“Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução”. Todavia, na hipótese em 

questão não houve essa possibilidade, cabendo antes, em respeito ao due 

process of low, efetivar a integração da lide. Isto posto, indefiro o pedido 

de penhora on-line, bloqueio de veículos automotores e buscas de bens e 

direitos porventura declarados ao fisco por meio eletrônico dos sistemas 

BACEN-JUD, RENAJUD e INFOJUD, visto que inviável esses pleitos antes 

da efetiva citação da parte executada, para lhe oportunizar o pagamento 

da dívida. Restando infrutíferas as diligências supra, promova parte 

requerente o prosseguimento do feito, pugnando o que entender de direito. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 70826 Nr: 10428-43.2005.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. – 

CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRO SINOP MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNEY LUIZ HEBERLE - 

OAB:15.191/MT, EDUARDO MARQUES CHAGAS - OAB:13699/MT, 

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924

 Vistos em correição.[...] Logo, proceda-se à pesquisa on-line, com ordem 

de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a ser realizada em 

nome da parte requerida Eletro Sinop Materiais Elétricos Ltda., inscrito no 

CNPF n.º 01.298.892/001-01; até o limite do crédito em execução, na 

quantia calculada conforme planilha atualizada do débito.Se bloqueada 

alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser logo 

liberada), tornada indisponível, determino seja transferida imediatamente 

para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a a este 

processo, quando restará formalizada a penhora, nos termos do art. 854, 

§ 5º, do CPC.Caso a parte executada não apresente embargos no prazo 

legal ou se já escoado este lapso (CPC, art. 915) e nem se insurgir na 

forma do art. 854, §§ 2º e 3º e seus incisos, do CPC, certifique-se.[...] 

Portanto, defiro a pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade de 

veículos, por meio do sistema RENAJUD, compatíveis com o valor do 

crédito em execução. Se exitoso o bloqueio, determino seja feita restrição 

eletrônica no órgão de trânsito correspondente, vinculando-os a este 

processo, com vistas às partes para se pronunciarem em 05 dias. Se 

aceitos os bens constritados e não liberados judicialmente, penhore-os, 

mediante termo, e avalie-os o senhor oficial de justiça, ainda que de forma 

indireta, somente se não for possível a forma direta, intimando-se a parte 

executada, inclusive acerca do seu encargo como depositária judicial, 

ressalvada a possibilidade, se assim for requerida justificadamente, de os 

bens serem entregues à parte exequente sob a mesma condição de 

depositário judicial, na forma do art. 840, § 2º, do CPC. Sobre a avaliação, 

digam as partes em 05 dias, devendo a credora posicionar-se a respeito 

da prevalente adjudicação, se lhe interessar, ou indicar sem demora a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067612/2/2020 Página 143 de 375



forma de alienação pretendida. Não sendo requerida a adjudicação e nada 

mais reclamado, aos demais atos de alienação pela forma que for 

indicada.[...] Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 88449 Nr: 5910-39.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLON AUGUSTO GARCIA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON DE MOURA BUENO, LUCIMARY DE 

SOUSA KRUEGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967, JULIO APARECIDO DA SILVA - OAB:22.094/MT, 

Leandro de Assis Conceição - OAB:OAB/MT 21.479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALINE BUENO FERNANDES - 

OAB:OAB/MT.15.847, SIRLENE DE JESUS BUENO - OAB:6697/MT

 Vistos em correição.

Defiro o pedido do exequente de p. 260. Expeça-se competente alvará 

para levantamento dos valores vinculados ao presente feito, devendo a 

transferência ser realizada na conta informada por ele na mesma petição.

Não há óbice a impedir que as parcelas depositadas em juízo sejam 

destinadas a quem de direito, periodicamente, mediante requerimento, 

tendo em conta que a quitação integral do acordo se dará em 12/11/2021, 

sendo desnecessário o crivo do juízo a cada pedido de levantamento.

Ademais, ante a inadimplência de custas e despesas processuais, 

encaminhem-se os autos à central de arrecadação para cálculo e 

expedição de certidão, visando sua exigibilidade.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 92690 Nr: 10022-51.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. R. C DE AZEVEDO-ME, CLÁUDIA REGINA 

CAVALCANTE DE AZEVEDO, JÚLIO CESAR MICHELIN DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A, MARCOS 

LEVI BERVIG - OAB:6312-A/MT

 Vistos em correição.[...] Em contrapartida, é atribuição do juízo determinar 

as medidas necessárias para o cumprimento da ordem judicial, conforme 

determina o art. 139, inciso IV, do CPC, in verbis:“Art. 139. O juiz dirigirá o 

processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...)IV - 

determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem 

judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação 

pecuniária."Nessa linha de princípio, o enunciado n.º 48 da ENFAM, assim 

dispõe: “O art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de efetivação, 

permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de 

qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e 

no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais”.Dessa feita, 

sendo inexitosa medidas outrora tomadas, o magistrado poderá lançar 

mão das ferramentas à sua disposição, a fim de que garanta a prestação 

jurisdicional. Com efeito, defiro a pesquisa on-line pretendida pela parte 

exequente, de modo a buscar bens em nome da parte executada pelo 

sistema INFOJUD, através das declarações de imposto de renda dele 

feitas à Receita Federal.Com a resposta, determino que as informações 

oriundas da Receita Federal sejam encartadas nos autos, o qual passará 

a tramitar em segredo de justiça, devendo a Secretaria proceder o 

necessário para identificação visual de tal condição, a ser respeitada com 

rigor.Ancoradas as declarações de imposto de renda, pronuncie-se a 

parte exequente em 10 dias, requerendo o que lhe for de direito, também 

instada a cooperar e agir probidade e boa fé, pois o tempo urge, ainda 

mais para ela, a ser efetivado o direito em tempo razoável.Se permanecer 

inerte por prazo superior a 30 dias, renove-se sua intimação para dar 

andamento ao processo em 05 dias, sob pena de extinção por abandono. 

Nada requerendo, intime-se pessoalmente a parte exequente para seguir 

com o feito em 05 dias, consignando-lhe a mesma consequência, se não 

agir no referido prazo. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 229187 Nr: 5135-43.2015.811.0015

 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: SEMPRE SEMENTES EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTE SUL REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ GUELLA - 

OAB:22640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Isto posto, indefiro, neste momento processual, o pedido de citação da 

parte executada por edital, uma vez que não foram esgotados todos os 

meios informatizados fornecidos pelo Poder Judiciário.Proceda-se à 

pesquisa dos endereços da parte executada porventura constantes nos 

sistemas conveniados em BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. O que faço 

de ofício, com estribo no art. 319, § 1º, do CPC.Descortinados os mesmos 

endereços já constantes nos autos, intime-se a parte requerente para 

manifestar-se em 05 dias, pugnando o que entender de direito.No que 

tange ao pedido de conversão do processo físico em eletrônico de p. 70, 

indefiro, visto que o Processo Judicial Eletrônico – PJe foi implantado nesta 

Comarca de Sinop, de entrância especial, em 20/09/2016, tornando 

obrigatória e exclusiva a distribuição das demandas por meio deste a partir 

de 10/10/2016, nos termos da Portaria n.° 484/2016-PRES, de 29/08/2016, 

da Presidência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, e da Portaria n.º 

105/2016-DF, de 15/09/2016, da Diretoria do Fórum local.Os processos 

anteriormente distribuídos, pela mesma disciplina sobredita, devem 

continuar físicos, inclusive outros porventura conexos posteriormente 

ajuizados.Como visto, o processo em pauta foi distribuído em 29/04/2015, 

muito antes da implantação do Processo Judicial Eletrônico na comarca. 

Portanto, não há que se falar em conversão do processo físico em 

eletrônico. Por fim, determino que todas as intimações sejam publicadas 

em nome do advogado descrita na petição de p. 70. Conste no Sistema 

Apolo e na capa dos autos o nome do causídico ali mencionado para 

receber as intimações e notificações em nome da parte autora.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 276264 Nr: 13845-18.2016.811.0015

 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: Maria Rosa Barion Herrmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL NUNES - ESPÓLIO, FLORI CARLOS 

COMERLATTO, MARISA NUNES, GILNEI DACROCE, ELZA DE FÁTIMA 

NUNES, HELENA MARIA NUNES YAMAGUCHI, VANIA MARIA NUNES DA 

SILVA, SILVIO LUIZ NUNES, SILVIA LUIZA NUNES TAGLIARI, MARIA 

ALICE NUNES LOPES, TANIA APARECIDA NUNES RIBEIRO, MARIA 

MADALENA NUNES BERNINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MANFRIN BENATTI - 

OAB:12802/MT, EDUARDO LINCOLN DOMINGUES CALDI - OAB:49712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALTER 

DORNELLES DIAS - OAB:OAB/MT 9084-A, GISELI VIEIRA DORNELLES 

DIAS - OAB:19757/O, MÁRCIA ANA ZAMBIAZI - OAB:11106-B/MT, 

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - OAB:7429/MT

 Vistos em correição.[...] Isto posto, DEFIRO os pedidos, de maneira a 

determinar a realização de pesquisas nos sistemas eletrônicos 

conveniados mencionados, a serem os extratos agregados ao feito.A 

seguir, pronuncie-se a parte acionante no prazo de 05 dias, requerendo o 

que for de direito. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 37645 Nr: 302-65.2004.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTANISLAU LUIZ CHAPLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, MARCOS LEVI BERVIG - OAB:6312-A/MT

 Vistos em correição.

Pugnou a parte credora à p. 330 seja oficiada a Comarca de Itaúba/MT, a 

fim de verificar se foi cumprida a missiva deprecada.

 Convém ressaltar que a diligência requerida pode ser promovida 

diretamente naquela Comarca, pelo exequente, a quem cabe intentar na 

busca de informações de seu interesse.

Nesse contexto, não se vislumbra nenhum privilégio processual ao 

exequente, razão pela qual indefiro o pedido.

Após, prossiga a exequente, requerendo o que entender de direito, em 05 

dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 83446 Nr: 924-42.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREEDOM INFORMATICA LTDA - EPP, 

JEFERSON ODAIR DIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

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

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 Vistos em correição.

Pugnou a parte credora à p. 212 seja constatado, por oficial de justiça, se 

o imóvel descrito na matrícula n.º 61.226 se trata de bem de família.

 Convém ressaltar que a diligência requerida pode e deve ser realizada 

pelo próprio exequente, a quem cabe intentar na busca de informações 

sobre o imóvel questionado.

Nesse contexto, não se vislumbra nenhum privilégio processual ao credor, 

razão pela qual indefiro o pedido.

Prossiga a parte credora requerendo o que entender de direito, em 05 

dias.

Por fim, promova-se a abertura de novo volume dos autos, conforme 

determina o art. 337 da CNGC/MT.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 123100 Nr: 2270-23.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACERL-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LTLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19010/MT, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - 

OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:MT/9.344, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT

 Vistos em correição.

 A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, 

podendo ser aplicada quando evidenciados os requisitos estabelecidos no 

art. 50 do Código Civil.

Sob a égide do Código de Processo Civil vigente, a desconsideração da 

personalidade jurídica figura como incidente processual, devendo ser 

instaurado em autos apartados, com indicação do endereço para citação 

de seus sócios, a fim de possibilitar a ampla defesa e o contraditório, 

conforme determinado pelo art. 133 e seguintes do CPC.

Assim, necessário que o referido pedido seja processado de acordo com 

o que determina a Lei Processual, que é a regra. Somente será 

dispensada a instauração do incidente se a desconsideração da 

personalidade jurídica for requerida na inicial. O que não é o caso.

Intime-se a parte credora para, em 05 dias, dar andamento processual 

adequado conforme acima determinado, sob pena de indeferimento do 

pedido.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 163926 Nr: 11862-57.2011.811.0015

 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: DONIZETE APARECIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO AZEVEDO SETTE - 

OAB:138486-A

 Vistos em correição.

Ação revisional de contrato sentenciada nos termos da r. decisão de p. 

130/134.

Interposto recurso de apelação pela parte requerida (p. 136/153), ao qual 

foi dado provimento, conforme v. acórdão de p. 172/178, que em razão da 

nova situação posta, alterações promovidas na sentença, modificaram-se 

a sucumbência, em face do decaimento do autor, invertendo-se os ônus, 

mantendo o valor fixado.

Instadas, as partes peticionaram, não se manifestando quanto ao 

prosseguimento do feito, a pugnar por seu arquivamento (p. 184 e 

185/186, respectivamente).

Nesse passo, não havendo interesse no prosseguimento do feito, tendo 

em vista a inversão sucumbencial, determinada pelo v. acórdão de 

p.172/178, e considerando que o autor é beneficiário da justiça gratuita, 

conforme concessão da benesse à p. 53/56, resta, entretanto, suspensa 

a exigência dessas verbas por 05 anos, se não demonstrada pela parte 

interessada a melhora da sua fortuna nesse período, afastando-a da 

condição de hipossuficiente em termos financeiros, quando restarão 

prescritas, em virtude dela ser beneficiária da Justiça Gratuita, nos termos 

do art. 98, § 3.°, do citado Digesto Adjetivo.

Assim, determino o arquivamento dos autos, com as baixas e anotações 

de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 190807 Nr: 12331-35.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924, 

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - OAB:13977-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Pugnou a parte credora à p. 238 seja constatado, por oficial de justiça, se 

a empresa executada está localizada no endereço fornecido nos autos, a 

fim de verificar se suas atividades estão em funcionamento, em razão das 

informações prestadas pela CC-SEMA às p. 218/235. Pleiteou, na mesma 

ocasião, seja efetuada a inclusão do nome da devedora nos órgãos 

restritivos de crédito.

 Convém ressaltar que a diligência requerida à p. 238, é atribuição do 

próprio exequente em promovê-la, a quem cabe intentar na busca de 

informações, visando à satisfação da sua dúvida acerca do 

funcionamento ou não da empresa no endereço estabelecido.

 Nesse contexto, não se vislumbra nenhum privilégio processual ao 

exequente, razão pela qual indefiro o pedido.

Por fim, conforme autoriza o art. 782, § 3.º, do CPC, expeça-se certidão de 

débito atualizado, entregando-se à parte exequente, para os fins devidos, 

a ser comprovado nos autos.

Calha assentar que a inscrição pretendida deverá ser feita a cargo da 

parte interessada, mesmo porque os órgãos de proteção ao crédito, como 

Serasa, SPC ou qualquer outro são entidades privadas que visam lucro e, 

a princípio, não são alcançados pela assistência judiciária gratuita.

Intime-se o exequente para dar andamento adequado ao processo, em 05 

dias, requerendo o que entender devido.

Anote-se o nome do causídico substabelecido à p. 239.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 249614 Nr: 18044-20.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURELIO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLA DE SOUZA 

MACHIAVELLI - OAB:OAB-MT 19.727-O, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição. Pleiteia a parte exequente expedição de ofício ao 

CNIB, para a indisponibilidade do imóvel urbano, matrícula n.º 26.289. Na 

mesma ocasião, indicou erro material no número da matrícula informado na 

decisão lançada à p. 40. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - 

CNIB, conforme seu próprio nome sugere, visa publicizar a respeito de 

indisponibilidade genérica de bens indistintos, não identificados, acaso 

existentes (o que nem é possível descortinar) – uma espécie de restrição 

inversa - de modo que eventual negócio de compra e venda levado avante 

pelo executado, no sentido de dispor de ativos de raiz, seja consignada a 

indisponibilidade indistinta, prevenindo-se contra terceiros adquirentes que 

não poderão alegar boa-fé. Dispõe o art. 2.º do Provimento n.º 39/2014 do 

Conselho Nacional de Justiça – CNJ. In verbis:“A Central Nacional de 

Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários 

do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio 

imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a 

recepção de comunicações de levantamento das ordens nela cadastrada” 

(negritado). [...] Nesse contexto, defiro o pedido sobredito.No mais, retifico 

em parte a decisão exarada, devendo ser realizada a penhora de 50% do 

bem indicado na matrícula apresentada à p. 39 (matrícula n.º 

26.289).Após, cumprida as diligências retro, intime-se a exequente para, 

no prazo de 05 dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 274299 Nr: 12630-07.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.B.F. INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR FAVARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924, THALES DEMARCHI DA SILVA - 

OAB:24131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLI FACHINI - OAB:5425-B, MATEUS 

MENEGON - OAB:MT/ 11.229-B

 Vistos em correição.

Peticionou a parte exequente às p. 135/137 anunciando alteração no seu 

contrato social, com nova denominação, IMPACTO INSUMOS AGRÍCOLAS 

LTDA., a pugnar pela adequação processual da peticionante.

Informou ainda que a pessoa jurídica CBF INSUMOS AGRÍCOLAS, 

tornou-se filial da empresa IMPACTO INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA., tendo 

alterada também as suas contas bancárias, estando ciente a parte 

executada.

É o breve relato.

Decido.

A fim de que seja deferida a substituição processual, deve a parte 

exequente comprovar a alteração contratual anunciada, apresentando os 

respectivos documentos (6ª alteração contratual), em 05 dias, sob pena 

de seu indeferimento.

Intime-se a parte executada, cientificando-a acerca da noticiada alteração 

contratual, bem como para informar sobre o pagamento total do acordo 

entabulado às p. 109/111, em 05 dias.

Em igual prazo, intime-se a parte exequente para manifestar acerca do 

cumprimento da avença, cientificando-o de que seu silêncio será 

interpretado como quitação total da quantia acordada e consequente 

extinção do processo, nos termos do art. 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil.

Por fim, defiro a juntada do substabelecimento de p. 139/140, devendo as 

intimações ser direcionadas aos doutos causídicos substabelecidos, 

conforme pleiteado, a fim de evitar alegações de futuras nulidades.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 118871 Nr: 11243-98.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MABELIR SEBASTIÃO VILLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISLAINE DA ROCHA FERREIRA, ALVINO 

FERNANDES PINHEIRO, MARIA DE LOURDES PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL NATARI VIEIRA - 

OAB:13422-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIMAR CLEBER TARGA 

PEREIRA - OAB:25293/PR

 Vistos em correição. [...] Isto posto, por abandono da causa, JULGO 

EXTINTO o processo, com estribo no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil. Baixe-se a penhora do imóvel sob a matrícula n° 4.753, 

conforme se vê no auto de penhora e depósito à p. 98. Condeno a parte 

exequente a pagar as custas e despesas processuais, bem como os 

honorários advocatícios da parte ex adversa, que fixo em 10¢ do valor 

atribuído à causa. Interposto recurso de apelação, independentemente de 

análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos 

arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos. 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, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 dias. P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 157006 Nr: 4099-05.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME PRADELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGOSTINI & MORAES LTDA. ME, ELISABETE 

DE MORAES, VILMAR AGOSTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIA ROBERTA DA SILVA 

PRADELA - OAB:MT/14.598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO PEREIRA RIBEIRO - 

OAB:MT/O 17919, REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO - 

OAB:235.135-SP

 Vistos em correição.

Indefiro o inventivo pedido de p. 171/177, sendo perfeitamente cabível a 

execução conforme formatada. Aliás por economia e celeridade 

processual, melhor assim, num único processo, que parcelar a pretensão 

possível de tramitar num único feito em vários outros.

Salvo alguma limitação intelectiva, bem provável a litigância de má-fé 

nesse caso, podendo o executado que a arguiu ser assim considerado se 

continuar nessa linha meramente protelatória de defesa.

No mais, defiro o pedido de p. 183, devendo ser convertido nestes autos o 

arresto nos apensos autos em penhora, mediante termo nos autos, 

conforme já lá determinado à p. 231, frente e verso.

Expeça-se de avaliação dos bens penhorados, lavrando-se o respectivo 

auto (CPC, arts. 845/846).

Manter-se-á o depósito judicial de eventuais bens penhorados, em regra, 

com a parte exequente (CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, 

inciso III e § 2.°), mediante termo, com as ressalvas da Lei, se assim 

requerer.

Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas as partes. Tratando-se 

de bens imóveis, da penhora também deverão ser intimados os cônjuges 

respectivos, se casados forem. Dicção dos arts. 841 e 842 do CPC.

Resolvida a avaliação, esclareça o exequente se pretende adjudicação, 

nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC.

 Não efetivada a adjudicação, por opção do credor, então deverá se 

posicionar em 05 dias sobre a alienação, por iniciativa particular da própria 

parte exequente ou por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou 

presencial, por intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos 

arts. 879 usque 903 do CPC.

Por fim, depois de cumprida as determinações retro, defiro o pedido de 

vistas dos autos pelo prazo de 05 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 184711 Nr: 5797-75.2013.811.0015

 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: JOSE ZEFERINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GP2 - COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME, 

PAULO ADRIANO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CARVALHO DOS REIS - 

OAB:14770.MT, RENATO DE CARVALHO DOS REIS - OAB:1477 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos em correição.

Aguarde-se a realização da audiência designada nos autos cód. 184565.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 214856 Nr: 14795-95.2014.811.0015

 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: ALCIDES VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Vistos em correição. [...] Decido. A preclusão significa a perda, extinção 

ou consumação de uma faculdade processual pelo fato de haverem 

alcançado os limites assinalados por lei ao seu exercício. O art. 507 do 

Código do Processo Civil preleciona: “É vedado à parte discutir no curso 

do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a 

preclusão”. A preclusão tem como corolário lógico o fato de ser o 

processo um fluxo continuado, que se direciona à prestação da atividade 

jurisdicional, e busca, dentre outros objetivos, ser efetivo e célere. Neste 

sentido, é vedada, por regra, a nova prática de atos processuais já 

praticados, ou que deixaram de praticar, ou, ainda, que contradizem com 

atos anteriormente praticados pelos sujeitos processuais. A preclusão 

temporal encontra-se manifestada no art. 223 do CPC: “Art. 223. Decorrido 

o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, 

independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à 

parte provar que não o realizou por justa causa”. Assim, evidentemente, 

cuida-se de sanção processual imposta aos desatentos, pois decorre da 

ausência de prática do ato processual no prazo assinalado. Desse modo, 

não merecem prosperar as justificativas do autor para não comparecer ao 

ato de extrema importância, para não se dizer decisivo, no desfecho do 

pleito. Calha assentar que é dever das partes manter nos autos o 

endereço atualizado, mesmo que seja modificado temporariamente, dicção 

do parágrafo único do art. 274 do CPC. Até porque é de interesse delas 

resolver o litigio, não só do judiciário. Assim, ante os fundamentos 

supracitados, e ante inércia da parte autora em comparecer para a perícia 

nas datas designadas pelo juízo, declaro preclusa a produção da prova. 

Consequentemente indefiro a redesignação da data respectiva. Preclusa 

esta decisão, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 154080 Nr: 2054-28.2011.811.0015

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME PRADELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGOSTINI & MORAES LTDA. ME, ELISABETE 

DE MORAES, VILMAR AGOSTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIA ROBERTA DA SILVA 

PRADELA - OAB:MT/14.598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO PEREIRA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT. 17919, REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO - 

OAB:235.135-SP

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de vistas dos autos pelo prazo de 05 dias. Após, 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 182801 Nr: 3778-96.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO LOPES NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANETE MARIA MOTA MARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIA ROBERTA DA SILVA 

PRADELA - OAB:MT/14.598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu 

espólio ou pelos seus sucessores, conforme disposto no art. 110 do CPC.

 Pelo documento apresentado à p. 128, denotado que Michela Andressa 

Mota Maria pode ser a inventariante do espólio da parte demandada. No 

entanto, o documento sobredito, se trata de uma procuração, em nada 

comprovando ser ela habilitada para sucessão processual.

Nesse passo, determino a intimação da parte credora para, em 05 dias, 

juntar o documento pertinente, a comprovar a qualidade de inventariante 

de Michela Andressa Mota Maria.

 Após, volte-me os autos conclusos para a sucessão processual e 

demais deliberações.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 183410 Nr: 4430-16.2013.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ZEFERINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GP2 - COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME, 

PAULO ADRIANO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DE CARVALHO DOS 

REIS - OAB:14770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Aguarde-se a realização da audiência designada nos autos cód. 184565.

Intime-se.

Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003662-63.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVAN DA SILVA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANA FERREIRA DE ALMADA OAB - MT15817/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO MATHEUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP (REU)

Marines Fatima Matheus (REU)

Ancleia Konecheff (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

1ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 CARTA DE CITAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO WALTER 

TOMAZ DA COSTA PROCESSO n. 1003662-63.2019.8.11.0015 Valor da 

causa: R$ 57.316,05 ESPÉCIE: [Cheque]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: 

Nome: GENIVAN DA SILVA SANTANA Endereço: Avenida 13 de Maio, 

S/Nº, S/N, CENTRO, ITAÚBA - MT - CEP: 78510-000 POLO PASSIVO: 

Nome: SAO MATHEUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

Endereço: RUA ILSÃO DE MELO, 620, Mercado Renascer, RESIDENCIAL 

DAS ACÁCIAS, SINOP - MT - CEP: 78553-258 Nome: Marines Fatima 

Matheus Endereço: RUA DOUTOR ILSÃO DE MELO , N.º 620 - BAIRRO 

JARDIM DAS ACÁCIAS (MERCADO RENASCER) , SINOP/MT --CEP: 

78553-258 Nome: Ancleia Konecheff Endereço: desconhecido Senhor(a): 

SUELI MORAES DE MATOS - CPF/MF 020.382.231-57 , RESIDENTE NA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067612/2/2020 Página 147 de 375



RUA DAS PALMEIRAS N.º 71 - JARDIM VITÓRIA -ITAÚBA/MT e/ou 

AVENIDA INDUSTRIAL , N.º 391, BAIRRO RECANTO DOS PÁSSAROS, 

ITAÚBA MT. FINALIDADE: A presente carta, extraída dos autos acima - 

identificados, tem por finalidade a C i t a ç ã o de Vossa Senhoria, na 

qualidade de Sócia da Empresa Requerida: SAO MATHEUS INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP -CNPJ 13.510.578/0001-30, por todo 

o conteúdo do despacho de ID 28754864 , da petição inicial e petição ID 

25373535, ( disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento), para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, 

acerca da instauração do INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA, bem como no mesmo prazo requerer as 

provas cabíveis, nos termos do art. 135 do NCPC. SINOP, 11 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 

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.

Notificação

Notificação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000480-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIDRACARIA GUAPORE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF OAB - MT11866-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILZA PERCILIANO DA SILVA (EXECUTADO)

WAGNER APARECIDO DA SILVA (EXECUTADO)

MARILZA PERCILIANO DA SILVA - ME (EXECUTADO)

 

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 

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.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000080-21.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE APARECIDA VEDOVATO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000080-21.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Previamente a analise do pedido liminar 

formulado nestes autos, intime-se a parte requerente, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 

321 do CPC, complemente e emende a inicial: 1.1. Esclarecendo se 

pretende seja a tutela antecipada concedida nos moldes do art. 300 do 

Código de Processo Civil (tutela de urgência) ou do art. 311 do mesmo 

diploma (tutela de evidência), haja vista que este segundo, possui 

procedimento próprio e é incompatível com a fundamentação apresentada 

pelo autor no pedido de urgência. Assim, acaso necessário, proceda-se 

as devidas adequações. 1.2. Juntando aos autos outros elementos de 

prova que evidenciem a existência de descontos sucessivos em sua 

aposentadoria, referentes ao empréstimo consignado em discussão, uma 

vez que o extrato aportado aos autos (ID 27854302) não é suficiente para 

comprovar e esclarecer as alegações iniciais, sob de indeferimento da 

tutela vindicada. 1.3. Adequando o valor atribuído à causa, a fim de que 

conste a importância que pretende ver restituído em dobro, somado ao 

valor pretendido a título de danos morais, 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 para decisão 

urgente. 3. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 

98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 3º e 4º. 4. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 11 de fevereiro de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000767-95.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000767-95.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 
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públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Sinop/MT, 11 de fevereiro de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001108-24.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GABRIEL RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1001108-24.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Previamente a análise do pedido liminar 

formulado nestes autos, necessária se faz a emenda à inicial, para 

comprovação da mora da parte requerida, haja vista que os documentos 

juntados aos autos informam que a correspondência não foi entregue ao 

requerido pelo motivo "ausente" (ID 29019836 – pág. 12). Neste sentido: 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

DECRETO-LEI Nº 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. 

AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “AUSENTE”. MORA 

NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1. Nos termos do Enunciado 72 da 

Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, bem assim da Lei n. 13.043/14, 

que alterou a redação do § 2º do art. 2º, do Decreto 911/69, a 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, o que poderá ser efetivada por carta registrada 

com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do 

referido aviso seja a do próprio destinatário. 2. Embora desnecessária a 

recepção da notificação pelo próprio devedor, exige-se a comprovação de 

que efetivamente houve o recebimento no endereço do seu domicílio, 

ainda que por terceiro, o que não ocorreu no caso concreto, em que o 

aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo “ausente”, hipótese que 

não configura a mora. Precedentes. 3. Negou-se provimento ao Agravo de 

I n s t r u m e n t o . ”  ( T J - D F  0 7 1 8 6 4 6 8 4 2 0 1 9 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0718646-84.2019.8.0.0000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 

Data de Julgamento: 18/12/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 

Publicado no DJE: 03/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Desta 

feita, no prazo de 15 (quinze) dias, deverá a parte requerente, nos termos 

do art. 321 do CPC, emendar a inicial, a fim de comprovar a mora da parte 

requerida, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69, sob 

pena de indeferimento da inicial. 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, 10 de fevereiro de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007268-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CATATAU COMERCIO DE VEICULOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO RODRIGUES DE FREITAS (EXECUTADO)

MATEUS RODRIGUES DE FREITAS (EXECUTADO)

 

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 complementação da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 230,00(Duzentos e Trinta 

Reais), (ID. 29081368)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006395-02.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOANETE MARIA PAZ DA MATA (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 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1006395-02.2019.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 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 

19747942 não há qualquer justificativa quanto ao motivo de seu domicílio 

no endereço de Cicero Eloi Pereira. 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, 19 de agosto de 2019. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003775-17.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

G M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODALGIR SGARBI JUNIOR OAB - MT0011130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS SOM AUTOMOTIVO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para, retirar 

a Certidão Art. 828 na secretaria na 2ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004747-84.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BIAZON BASSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO(A))

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEREALISTA TELES PIRES EIRELI - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1004747-84.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): JOAO BIAZON 

BASSO POLO PASSIVO:REU: CEREALISTA TELES PIRES EIRELI - EPP 

Certifico que, em cumprimento a determinação id. 27619126, que em 

contato com o Conciliador Jonas foi fornecido um horário diverso da pauta 

para realização da audiência de forma que, designo audiência de tentativa 

de conciliação para o dia 31 de março de 2020 as 12h30min., e, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda 

que, não será expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, 

§ 3o do CPC. Sinop, 11 de fevereiro de 2020. Luzimeiry Tomaz Nazário - 

Gestora Judiciária - Mat. 7199

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000427-54.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO DE SÁ MORANDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CANTON SILVA OAB - SP278865 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILA SHOPPING LTDA - ME (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.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014181-97.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA OAB - MT0016050A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1014181-97.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): JOSE RIBAMAR 

VIANA POLO PASSIVO:REU: SEGURADORA LÍDER Certifico que, em 

cumprimento a determinação id.27303323, designo audiência de tentativa 

de conciliação para o dia 24 de novembro de 2020 as 13 horas, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda 

que, não será expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, 

§ 3o do CPC. Sinop,10 de fevereiro de 2020 Luzimeiry Tomaz Nazário - 

Gestora Judiciária - Mat. 7199

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010015-22.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA DE FATIMA FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDO R VIEIRA (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1010015-22.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): NEIVA DE 

FATIMA FRANCA POLO PASSIVO:REU: IVANILDO R VIEIRA Certifico que, 

em cumprimento a determinação id.25591749, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 24 de novembro de 2020 as 14 horas, 

conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. 

Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop,10 de fevereiro de 2020 

Luzimeiry Tomaz Nazário - Gestora Judiciária - Mat. 7199

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006197-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR CAMPOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1006197-96.2018.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): ALMIR CAMPOS 

SANTOS POLO PASSIVO:REU: SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA Certifico que, em cumprimento a determinação 

id.17923211, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 24 

de novembro de 2020 as 16 horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º 

do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 

do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida 

intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop,10 

de fevereiro de 2020 Luzimeiry Tomaz Nazário - Gestora Judiciária - Mat. 

7199

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006400-24.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOANETE MARIA PAZ DA MATA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1006400-24.2019.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 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 

19748543 não há qualquer justificativa quanto ao motivo de seu domicílio 

no endereço de Cicero Eloi Pereira. 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, 20 de agosto de 2019. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006403-76.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILEIDE MESSIAS ALVES DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº1006403-76.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): 

MARCILEIDE MESSIAS ALVES DOS ANJOS POLO PASSIVO:REU: BANCO 

J. SAFRA S.A CERTIDÃO Certifico que, a contestação id. 23767130 e, 

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) a impugná-la 

caso queira no prazo de quinze dias. Sinop-MT, 11 de fevereiro de 2020 

LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006406-31.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILEIDE MESSIAS ALVES DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº1006406-31.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): 

MARCILEIDE MESSIAS ALVES DOS ANJOS POLO PASSIVO:REU: BANCO 

BMG S.A CERTIDÃO Certifico que a contestação id. 24152557 é 

tempestiva e, 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) a 

impugná-la caso queira no prazo de quinze dias. Sinop-MT, 11 de 

fevereiro de 2020 LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006385-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS (AUTOR(A))

ABRIICAM ATIVIDADE BRASILEIRA DE INVESTIMENTOS NA INDUSTRIA, 

COMERCIO E AGRONEGOCIO MUNDIAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CONSTRUTORA OLIVEIRA BRITTO LTDA - ME (REU)

 

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, recolha as guias para o preparo da Carta 

Precatória, (ID. 24592705), item 2.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014210-50.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JACOMO DOMINGOS BIANCHIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO OAB - MT22061-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO DIAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1014210-50.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:REQUERENTE: JACOMO 

DOMINGOS BIANCHIN POLO PASSIVO:REQUERIDO: VALDOMIRO DIAS 

DOS SANTOS Certifico que, em cumprimento a determinação id.29029729, 

designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 24 de novembro 

de 2020 as 17 horas,, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do 

Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação 

para a parte autora conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 11 de 

fevereiro de 2020. Luzimeiry Tomaz Nazário - Gestora Judiciária - mat. 

7199

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004018-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO IZAIAS FILHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

TEREZINHA LUCHOSKI IZAIAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL BERNARD DE SOUZA NUNES OAB - MT26422/O 

(ADVOGADO(A))

LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS OAB - MT26427/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENIR MARTINS DA SILVA (REU)

AVELINO LOCH (REU)

Clube dos Idosos de Sinop Dom Henrique Froelich (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1004018-92.2018.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º). 1.1. Havendo 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. 1.2. Acaso seja intimada e 

não se manifeste no feito, certifique-se e façam-me os autos conclusos. 

2. Caso a parte autora não seja localizada, desde já determino sua 

intimação por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º). 3. Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 3.1. Por fim, 

consigno que procedi com a retificação da autuação a fim de que conste a 

classe judicial correta. 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 11 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001166-27.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA MARTINS PAIVA (REQUERENTE)

JOSE EDUARDO SERRANO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOVIER JOAO FLEITH OAB - PR50920 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR CALEGARI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1001166-27.2020.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Cumpra-se, conforme o deprecado, servindo a 

carta precatória como mandado. 2. Após, observadas as formalidades 

legais, devolva-se com as nossas homenagens. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 11 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 150536 Nr: 11657-62.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE GRANDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO ANTÔNIO DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FERREIRA DO 

NASCIMENTO - OAB:296-B/RO, GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI 

GUINDANI - OAB:18320/0 OAB/MT, JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6203, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA OLIARI - 

OAB:16.234/MT, SÉRGIO ABRAHÃO ELIAS - OAB:1223/RO, VALTER 

BRUNO DE OLIVEIRA GONGAZA - OAB:15.143/DF

 Vistos etc.

 1. Considerando o disposto no art. 6º, inciso II, do Provimento n. 20, de 

17.06.2019, determino a devolução dos autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento - CAA - para que remeta o pedido de fls. 381/384 para 

apreciação pelo Juiz-Diretor do Foro.

 2. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 125646 Nr: 4859-85.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE DE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO-SICREDI CELEIRO D

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM ARCANJO DE NOVAES, ELVIRA 

CHAVES DE NOVAIS, WEVLLEY PAULO CHAVES DE NOVAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Defiro os pedido de fls. 170/172 e, por conseguinte, determino a 

realização de buscas junto aos bancos de dados disposição deste Juízo, 

visando a localização do atual endereço dos executados e, para tanto, 

procedo a juntada aos autos dos extratos emitidos pelos convênios.

2. Localizado endereço diferente dos já diligenciados, determino a citação 

dos executados, nos moldes da decisão de fls. 67/68.

 2.1. Consigno, por oportuno, que a citação deverá ser realizada, 

exclusivamente, por oficial de justiça, conforme disposto no art. 829, § 1º, 

e art. 830, ambos do Código de Processo Civil.

3. Restando infrutífera as diligências do item “2”, intime-se a parte 

exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os requerimentos que 

entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem resolução de 

mérito.

4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 340182 Nr: 16210-74.2018.811.0015

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO ALBERTO PEREIRA PINTO, SILVER LINE 

TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, VIDA NOVA TRANSPORTES 

LOGÍSTICA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 
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OAB:15884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Defiro os pedidos de fls. 18/24 e, por conseguinte, determino a 

realização de buscas junto aos bancos de dados disposição deste Juízo, 

visando a localização do atual endereço das empresas rés e, para tanto, 

procedo a juntada aos autos dos extratos emitidos pelos convênios.

2. Localizado endereço diferente dos já diligenciados, determino a citação 

das empresas requeridas, nos moldes da decisão de fl. 10.

 3. Restando infrutífera as diligências do item “2”, intime-se a parte autora, 

por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste nos autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, 

sob pena de arquivamento.

4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 158347 Nr: 5532-44.2011.811.0015

 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: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR FANTINATTI DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/BA 1095-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Indefiro o pedido de fl. 132, uma vez que tais diligências já foram 

realizadas, consoante fls. 87/96.

2. Certifique a Sra. Gestora se as tentativas de citação foram realizadas 

em todos os endereços obtidos juntos aos convênios (fls. 87/96).

2.1. Caso negativo, intime-se a parte autora, por meio de seus advogados, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o necessário para a 

citação da parte executada, sob pena de extinção do feito, sem resolução 

de mérito.

2.2. Caso positivo, intime-se a parte autora, por meio de seus advogados, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, devendo 

observar o que dispõe o art. 256, § 3º, do Código de Processo Civil, sob 

pena de extinção do feito, sem resolução de mérito.

3. Consigno que a liminar de reintegração de posse foi devidamente 

cumprida, conforme consta às fls. 64/67.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 158344 Nr: 5528-07.2011.811.0015

 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): MADEIREIRA VILAPAR LTDA. ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 14176-A, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206/SP, Thiago de Siqueira Batista Macedo - 

OAB:OAB/MT.17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Indefiro o pedido de fl. 98, uma vez que tais diligências já foram 

realizadas, consoante fls. 43/52.

2. Certifique a Sra. Gestora se as tentativas de citação foram realizadas 

em todos os endereços obtidos juntos aos convênios (fls. 43/52).

2.1. Caso negativo, intime-se a parte autora, por meio de seus advogados, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o necessário para a 

citação da parte requerida e cumprimento da liminar, sob pena de extinção 

do feito, sem resolução de mérito.

2.2. Caso positivo, intime-se a parte exequente, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos 

autos, manifestando interesse na conversão da ação de busca e 

apreensão em ação de execução, conforme dispõe o artigo 4º do 

Decreto-Lei nº 911/69, devendo apresentar a expressa estimação 

pecuniária do valor do bem (planilha do débito atualizada) para o 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção do feito, sem resolução de 

mérito.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 181272 Nr: 2177-55.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINOP AGRICOLA LTDA, VANDERLEI WEIGERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Previamente a análise dos pedidos formulados na petição de fl. 274, 

considerando a comunicação da cessão do crédito (fls. 238/269), 

determino a intimação da parte exequente, por meio de seus advogados, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a cessão do crédito 

executado nos presentes autos, bem como a notificação do cedido, 

requisito constante no art. 290 do Código Civil, sob pena de preclusão.

2. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 181374 Nr: 2292-76.2013.811.0015

 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): P. F. LAMINADOS E COMPENSADOS LTDA - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 14176-A, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Recebo a emenda à inicial (fls. 85/88).

2. Defiro os pedidos formulados na petição de fl. 81 e, por conseguinte, 

determino a realização de buscas junto aos bancos de dados a disposição 

deste Juízo, visando a localização do atual endereço da ré P.F. Laminados 

e Compensados Ltda. ME e, para tanto, procedo a juntada aos autos dos 

extratos emitidos pelos convênios.

3. Localizado endereço diferente dos já diligenciados, determino a citação 

da parte requerida e cumprimento da liminar de busca e apreensão, nos 

moldes da decisão de fl. 50.

 4. Restando infrutífera as diligências do item “3”, intime-se a parte autora, 

por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste nos autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, 

sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito.

5. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 251340 Nr: 18985-67.2015.811.0015

 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: FUNDAÇÃO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISON DE FREITAS NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Defiro os pedidos formulados na petição de fls. 76/77 e, por 

conseguinte, determino a realização de buscas junto aos bancos de 

dados a disposição deste Juízo, visando a localização do atual endereço 

do réu Edison de Freitas Nunes e, para tanto, procedo a juntada aos autos 

dos extratos emitidos pelos convênios.
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2. Localizado endereço diferente dos já diligenciados, determino a citação 

da parte requerida, nos moldes da decisão de fl. 39.

 3. Restando infrutífera as diligências do item “2”, intime-se a parte autora, 

por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste nos autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, 

sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito.

4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 226429 Nr: 3591-20.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIANDERSON DE MOURA PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Defiro os pedidos formulados na petição de fls. 82/84 e, por 

conseguinte, determino a realização de buscas junto aos bancos de 

dados a disposição deste Juízo, visando a localização do atual endereço 

do réu Gianderson de Moura Pinho e, para tanto, procedo a juntada aos 

autos dos extratos emitidos pelos convênios.

2. Localizado endereço diferente dos já diligenciados, determino a citação 

da parte requerida, nos moldes da decisão de fl. 34.

 3. Restando infrutífera as diligências do item “2”, intime-se a parte autora, 

por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste nos autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, 

sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito.

4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 256299 Nr: 1566-97.2016.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA HELENA SCHIMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACS DOS SANTOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CURIA PEREIRA - 

OAB:21501/O, LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO - OAB:17.798/ 

- MT, THALISSON MAKE FERNANDES RAMOS - OAB:23.316-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Defiro os pedidos formulados na petição de fls. 66/67 e, por 

conseguinte, determino a realização de buscas junto aos bancos de 

dados a disposição deste Juízo, visando a localização do atual endereço 

da ré ACS dos Santos ME e, para tanto, procedo a juntada aos autos dos 

extratos emitidos pelos convênios.

2. Localizado endereço diferente dos já diligenciados, determino a citação 

da parte requerida, nos moldes da decisão de fl. 16.

 3. Restando infrutífera as diligências do item “2”, intime-se a parte autora, 

por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste nos autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, 

sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito.

4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 182029 Nr: 2961-32.2013.811.0015

 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): GARRA - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 14176-A, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Defiro os pedidos formulados na petição de fl. 95 e, por conseguinte, 

determino a realização de buscas junto aos bancos de dados a disposição 

deste Juízo, visando a localização do atual endereço da ré Garra 

Comércio e Representação de Produtos Agropecuários Ltda. e, para tanto, 

procedo a juntada aos autos dos extratos emitidos pelos convênios.

2. Localizado endereço diferente dos já diligenciados, determino a citação 

da parte requerida e cumprimento da liminar de busca e apreensão, nos 

moldes da decisão de fls. 40/40-verso.

 3. Restando infrutíferas as diligências do item “3”, intime-se a parte 

autora, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste nos autos, formulando os requerimentos que entender 

cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito.

4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

5. Intime-se.

 6. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 184353 Nr: 5428-81.2013.811.0015

 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: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Indefiro o pedido de citação postal (fls. 103/103-verso), uma vez que a 

liminar de busca e apreensão não foi cumprida até o momento.

2. Indefiro, ainda, o pedido de fl. 104, uma vez que tais diligências já foram 

realizadas, consoante fls. 41/47.

3. Certifique a Sra. Gestora se as tentativas de citação foram realizadas 

em todos os endereços obtidos juntos aos convênios (fls. 41/47).

3.1. Caso negativo, intime-se a parte autora, por meio de seus advogados, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o necessário para a 

citação da parte requerida e cumprimento da liminar, sob pena de extinção 

do feito, sem resolução de mérito.

3.2. Caso positivo, intime-se a parte exequente, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos 

autos, manifestando interesse na conversão da ação de busca e 

apreensão em ação de execução, conforme dispõe o artigo 4º do 

Decreto-Lei nº 911/69, devendo apresentar a expressa estimação 

pecuniária do valor do bem (planilha do débito atualizada) para o 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção do feito, sem resolução de 

mérito.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 208277 Nr: 9655-80.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS & MARTINS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLETE CALIXTO DOS ANJOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - 

OAB:MT/12.292, RONALDO CENI - OAB:3612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Defiro os pedidos formulados na petição de fls. 73/74 e, por 

conseguinte, determino a realização de buscas junto aos bancos de 

dados a disposição deste Juízo, visando a localização do atual endereço 

da executada Arlete Calixto dos Anjos Souza e, para tanto, procedo a 

juntada aos autos dos extratos emitidos pelos convênios.

2. Localizado endereço diferente dos já diligenciados, expeça-se mandado 

de penhora, avaliação e remoção dos veículos Honda Biz 125 ES, placa 

NJP-4236 e Citroen C3 EXCL 1.4, placa NJS-5330, devendo estes serem 
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entregues em mãos à parte exequente, que, desde já, nomeio como 

depositário fiel dos bens (art. 840, § 1º, CPC).

3. Na mesma oportunidade, intime-se pessoalmente a parte executada da 

penhora para que, querendo, se manifeste em 15 (quinze) dias, sob pena 

de preclusão (art. 841, CPC).

4. Restando infrutífera as diligências do item “2”, intime-se a parte autora, 

por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste nos autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, 

sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito.

5. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 101557 Nr: 8557-70.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILDO SEEFELDT ZELLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIGIA PREVIDELLI RABELO - 

OAB:MT/15.252-B, RODRIGO SALDELA BÍSCARO - OAB:11276/MT, 

SORAIDE CASTRO - OAB:MT / 7.106

 Vistos etc.

1. Intime-se a parte exequente, por carta com aviso de recebimento, para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, § 1º).

1.1. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

1.2. Acaso seja intimada e não se manifeste no feito, certifique-se e 

façam-me os autos conclusos.

 2. Caso a parte exequente não seja localizada, desde já determino sua 

intimação por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, § 1º).

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 124426 Nr: 3639-52.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALUIZIO HAHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO RAMOS VIEIRA, IVANILDO RAMOS 

VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MÔNICA BRITEZ - 

OAB:19.528/O, MARCO AURÉLIO FAGUNDES - OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE TAVARES DOS 

REIS - OAB:OAB/SP 267.088, REBEKA VIEIRA - OAB:MT - 14.392-A

 Vistos etc.

1. Defiro os pedidos de fl. 450. Destarte, procedo a inclusão de restrição 

total de 01 (um) veículo livre de restrições e de propriedade do executado 

Ivanildo Ramos Vieira.

2. Expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção do veículo 

Mercedes Benz L2213, placa JYG-0113, devendo este ser entregue em 

mãos à parte exequente, que, desde já, nomeio como depositária fiel do 

bem removido (art. 840, § 1º, CPC).

3. Na sequência, intime-se a parte executada, por meio de seus 

advogados para que, querendo, se manifeste em 15 (quinze) dias acerca 

da penhora, sob pena de preclusão (arts. 841 c/c art. 272, “caput”, CPC).

3.1. Deverá a Sra. Gestora Judiciária certificar o decurso do prazo do item 

“3”, com ou sem manifestação.

3.2. Com o decurso do prazo acima, com sem manifestação, intime-se a 

parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os requerimentos que 

entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem resolução de 

mérito.

4. Consigno que a averbação da penhora junto ao prontuário do veículo 

será realizada após o cumprimento frutífero do mandado de penhora, 

remoção e avaliação.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 8156 Nr: 2218-13.1999.811.0015

 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: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRALHERIA E VIDRAÇARIA POLIFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:20.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Preliminarmente, retifique-se a D.R.A. para que conste a correta classe 

processual, qual seja, Execução de Títuto Extrajudicial.

2. Sem prejuízo de posterior manifestação/desarquivamento, com fulcro no 

art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil, SUSPENDO o feito pelo 

prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

3. Decorrido o prazo do item “1”, intime-se a parte exequente para que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento e início do prazo prescricional, na forma indicada pelo art. 

921, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil.

4. Havendo manifestação pelo prosseguimento do feito, na forma do item 

“2”, voltem-me os autos conclusos.

5. Decorrido o prazo do item “2”, sem manifestação, determino o 

arquivamento provisório dos presentes autos até nova manifestação dos 

interessados, caso em que começará a fluir o prazo da prescrição 

intercorrente.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 114006 Nr: 6411-22.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALTON ROBERTO CAGNINI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE MAGNANI - 

OAB:8836/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 13241, MONICA CRISTINA F. VASCONCELLOS - 

OAB:MT-13.237-B

 Vistos etc.

1. Diante da inércia da parte exequente, uma vez que, devidamente 

intimada a dar prosseguimento ao feito, não se manifestou no prazo 

concedido (fl. 257), determino o arquivamento dos autos, observadas as 

formalidades legais.

2. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 41812 Nr: 5999-67.2004.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON MARQUES ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:OAB/PR 27.171, CARLOS EDUARDO GONÇALVES DE ALMEIDA - 

OAB:76169/OAB-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 Vistos etc.

1. Defiro parcialmente os pedidos formulados na petição de fls. 284/285 e, 

por conseguinte, procedo a pesquisa junto ao sistema Infojud, a fim de 

obter a última declaração de imposto de renda disponível junto ao convênio 

e a declaração de operações imobiliárias dos últimos doze meses, 

conforme extrato em anexo.

2. Tendo em vista a pesquisa exitosa, tratando-se de dados protegidos 

por sigilo fiscal, determino que as informações obtidas junto a Receita 

Federal do Brasil sejam encartadas ao feito, o qual passará a correr em 

segredo de justiça somente com relação ao acesso aos autos, que deverá 

ser limitada às partes e seus respectivos advogados devidamente 
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constituídos, devendo a Secretaria proceder com o necessário para 

identificação visual de tal condição.

3. Intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem 

resolução de mérito.

4. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 263280 Nr: 5546-52.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS IVAN LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO a advogada da parte autora a 

manifestar-se quanto a certidão de fls. 60 e, em caso de fornecimento de 

novo endereço venha instruída com a guia de depósito de diligência 

recolhida. Prazo: 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271151 Nr: 10525-57.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRO SELZLEIN - ME, ALEXANDRO 

SELZLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 complementação da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 120,00(Cento e Vinte 

Reais), fls. 89.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000616-32.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL CARVALHO GALVAO (AUTOR(A))

MARCO RODRIGUES GALVAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEMAX RETIFICA DE MOTORES BOMBAS INJETORAS E DISTRIBUIDORA 

DE PECAS LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000616-32.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 11 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000156-45.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REBECA RENATA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES OAB - MT23126-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO ODONTOLOGICO SINOP LTDA (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000156-45.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 5.1. Deixo de analisar o pedido 

de inversão do ônus da prova, vez que não se trata do momento 

processual oportuno. 6. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 05 

de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001063-20.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (REU)

AGROSINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1001063-20.2020.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Sem prejuízo de ulterior revogação, diante das 

razões esposadas, defiro o pedido formulado no item 4 do ID 28986241 - 

Pág. 13/14, e, por conseguinte, determino a expedição de ofício ao 

Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, para que proceda com a 

averbação da existência da presente ação às margens das matrículas sob 

nº 58.718, no prazo de 05 (cinco) dias, desde que os imóveis nelas 

descritos ainda se encontrem registrados em nome da parte requerida. 2. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2.1. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 
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por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 10 de fevereiro de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001903-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BIOLCHI & BIOLCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME (AUTOR(A))

EDGAR BIOLCHI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAYONARA GORETTI BIOLCHI OAB - MT0016576A-O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN OAB - MT22836/O (ADVOGADO(A))

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: 1001903-98.2018.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Presentes os requisitos do artigo 688, inciso II, do CPC, notadamente a 

comprovação do óbito do requerente e a qualidade de herdeiro dos 

interessados (ID 24462851/24462863), defiro a habilitação aos autos, em 

sucessão processual, nos termos dos artigos 110, 687 e 688, inciso II, 

todos do CPC, devendo constar no polo ativo o Espólio de Edgar Biolchi, 

representado pelo inventariante Francisco Antônio Biolchi. Retifique-se na 

D.R.A. 2. Por conseguinte, determino a intimação da parte ré para, 

querendo, se manifeste acerca do pedido de ID 24462851, no prazo de 05 

(cinco) dias. 3. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação da 

parte, o que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 3. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 10 de fevereiro de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001050-21.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANI TRABUCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUCHETTI FENERICH OAB - PR39726 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1001050-21.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Verifica-se que a peça inicial da ação em tela foi 

endereçada ao Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca 

de Maringá, estado do Paraná. 2. Assim sendo, DECLINO A COMPETÊNCIA 

e, por conseguinte, determino a imediata remessa e redistribuição dos 

autos ao Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de 

Maringá, estado do Paraná, observadas as formalidades legais. 3. Acaso 

necessário, proceda-se a materialização dos autos para redistribuição. 4. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 11 de fevereiro de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005018-93.2019.8.11.0015

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:

PAULO CEZAR LIMA DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1005018-93.2019.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (ID. 24981193). 2. Ante o 

exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 3. 

Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 90). Sem 

condenação em honorários advocatícios. 4. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Sinop/MT, 11 de fevereiro de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015450-74.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENNAN FELIPE POLLO TOMAZINE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL JOSE PAULI OAB - MT0020244A (ADVOGADO(A))

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO(A))

GUISELA DAIANA NORONHA DORNELLES OAB - MT25456/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATATAU COMERCIO DE VEICULOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

AYMORE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015450-74.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: RENNAN FELIPE POLLO TOMAZINE REQUERIDOS: 

AYMORE, CATATAU COMERCIO DE VEICULOS LTDA Vistos etc. RENNAN 

FELIPE POLLO TOMAZINE ajuizou a ação de “OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER 

CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO CUMULADA COM 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” em face de 

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A e CATATAU 

COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. Afirma o autor que no dia 30 de julho de 

2019 celebrou com a primeira ré um contrato de financiamento para a 

aquisição do veículo Fusion Titanium 2.0, marca Ford, modelo/ano 2014, 

cor branca, placa AYH9848, mediante uma entrada de R$ 44.000,00 

(quarenta e quatro mil reais) e restante em 48 (quarenta e oito) parcelas 

no valor de R$ 1.272,77 (mil, duzentos e setenta e dois reais e setenta e 

sete centavos). Aduz que como não recebeu os boletos em sua 

residência, em 27 de agosto de 2019, foi até o estabelecimento da 

segunda requerida e ali recebeu os boletos referentes aos meses de 

setembro e outubro de 2019, os quais foram devidamente quitados. Alega 

que no dia 10 de novembro de 2019, foi surpreendido pela a busca e 

apreensão do referido veículo por um Oficial de Justiça em decorrência da 

ação de busca e apreensão sob o nº 1014139-48.2019.8.11.0015. 

Destaca que “jamais recebeu qualquer ligação ou notificação pessoal 

sobre o débito, o primeiro requerido nunca entrou em contato para fazer 

cobranças, o Requerente apenas teve notícia do débito ao ter seu carro 

apreendido”, sendo que em contato com a primeira ré foi informado de que 

deveria quitar integralmente o valor financiado para ter seu veículo de 

volta, caso contrário o bem seria removido para Goiânia/GO. Ao final, 

requereu tutela provisória de urgência para que a primeira ré se abstenha 

de remover o veículo para a cidade de Goiânia/GO, bem como a restituição 

do bem, ante a ausência de comprovação de sua constituição em mora, 

nos termos do Decreto-Lei 911/1969. No mérito, pugnou pela condenação 

dos réus ao pagamento de indenização por danos morais na importância 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais). É o relato do necessário. Decido. Trata-se 

de ação de “OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE 

RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO CUMULADA COM DANOS MORAIS COM 
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PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” ajuizada por RENNAN FELIPE POLLO 

TOMAZINE em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A e CATATAU COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. 

Consigno que, nesta data, procedi a retificação da autuação a fim de que 

conste a classe judicial correta. Inicialmente, entendo que a Ré Catatau 

Comércio de Veículo LTDA é parte ilegítima para figurar na presente ação, 

isso porque sua participação de deu em razão dela ser a 

concessionária/lojista, não tendo ela gerência alguma sobre a forma de 

pagamento contratada e o envio dos boletos para pagamento. Ou seja, 

não pode ela responder pela suposta falha da instituição financeira em 

não enviar os boletos para pagamento do financiamento. Continuando, 

verifico que o autor pretende a restituição do veículo apreendido na ação 

de busca e apreensão sob o nº 1014139-48.2019.8.11.0015, bem como a 

condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais ao 

fundamento de que não foi constituído em mora, assim, estando ausente o 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo de 

busca e apreensão. Ocorre que eventuais questionamentos sobre a 

constituição do devedor em mora devem ser alegados em sede de defesa 

nos próprios autos da ação de busca e apreensão, nos termos do 

Decreto-Lei 911/1969. Ademais, o art. 3, § 6º do referido diploma prevê a 

aplicação de multa para o credor fiduciário em caso de improcedência da 

demanda, sem prejuízo de sua responsabilidade por perdas e danos, 

conforme preceitua o § 7º, do mesmo comando normativo. Pelo exposto, 

restando evidente que a Catatau Comércio de Veículo LTDA é parte 

ilegítima para figurar no polo passivo do presente feito, bem como a 

inadequação da via processual eleita, o que enseja a falta de interesse de 

agir do autor, INDEFIRO A INICIAL, julgando extinto o feito, sem resolução 

de mérito, o que faço com fundamento no artigo 330, inciso II e III, c/c o 

artigo 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil. Custas pelo 

autor. Sem honorários, eis que não houve a triangulação processual. Com 

o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, arquive-se com 

as cautelas de estilo. P.R.I.C. Sinop/MT, 16 de janeiro de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009631-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICE DOS SANTOS HISTER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO(A))

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO OAB - MT24203/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1009631-93.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: 

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA EXECUTADO: CLARICE DOS SANTOS 

HISTER Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial 

proposta por LOTEADORA ASSAI S/S LTDA em face de CLARICE DOS 

SANTOS HISTER, visando o recebimento de crédito oriundo de um contrato 

de compra e venda de um imóvel. Juntou documentos (Ids. 

15643602/15643613). Recebida a inicial, foi determinada a citação da 

executada (Id. 15883939). Devidamente citada (Id. 17592696), a 

executada apresentou embargos à execução (Id. 18044039). É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Preliminarmente, cumpre destacar que são cabíveis 

os embargos à execução desde que atendidos os requisitos dos art. 914 

e 915 do Código de Processo Civil. O art. 914, § 1º, do CPC determina que 

“os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados 

em apartado”, pois, conforme ensinamento de Araken de Assis, “o 

exercício da ação de embargos gera uma relação processual, paralela à 

execução autônoma e discernível. Por óbvio, esta nova relação possui os 

seus próprios elementos de existência, requisitos de validade e fatores de 

eficácia”.[1] Logo, inadmissível os embargos apresentados no bojo da 

própria execução, por contrariar o citado dispositivo processual. No 

entanto, a mais recente jurisprudência do E. TJ/MT segue no sentido de 

que o equívoco do devedor em protocolar os embargos no bojo da 

execução se trata de mero erro material, escusável e passível de 

correção, uma vez que a defesa foi apresentada dentro do prazo legal e 

preencheu os requisitos a ela inerentes, devendo ser determinado o seu 

desentranhamento e autuação em apartado. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEÇA PROTOCOLADA NOS 

AUTOS DA EXECUÇÃO, E NÃO DISTRIBUÍDA POR DEPENDÊNCIA – PEDIDO 

PARA AUTUAÇÃO EM APENSO - ERRO ESCUSÁVEL – PRINCÍPIO DA 

EFETIVIDADE PROCESSUAL – GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA - 

POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – 

CONCESSÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS E INSTRUÇÃO 

DO FEITO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se a petição 

dos Embargos à Execução foi protocolada tempestivamente, ainda que no 

bojo dos autos do feito executivo, deve ser determinado o seu 

desentranhamento e autuação em apartado, intimando-se o embargante a 

pagar as custas iniciais e a instruir o feito com as peças pertinentes, 

sobretudo porque não configurada má-fé e porque é providência que 

melhor atende ao princípio da efetividade processual, ao mesmo tempo em 

que garante o direito de defesa do executado. (Ap 

1004183-87.2018.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, 

Publicado no DJE 03/07/2018). Diante do exposto, determino que a Sr.ª 

Gestora proceda o cancelamento/exclusão dos ID. 18044036, ID. 

18044039, ID. 18044391, ID. 18044394, ID. 18044395 e ID. 18044396, e 

concedo o prazo de cinco dias, para que a executada proceda à 

distribuição por dependência, em autos apartados dos embargos à 

execução. Intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção do feito. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me concluso. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 13 de dezembro de 2019. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal [1] ASSIS, Araken 

de. Manual da Execução. 20. ed. rev., atual. e ampli.. São Paulo: Thomson 

Reuters Brasil, 2018, p. 1628.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009631-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICE DOS SANTOS HISTER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO(A))

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO OAB - MT24203/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1009631-93.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: 

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA EXECUTADO: CLARICE DOS SANTOS 

HISTER Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial 

proposta por LOTEADORA ASSAI S/S LTDA em face de CLARICE DOS 

SANTOS HISTER, visando o recebimento de crédito oriundo de um contrato 

de compra e venda de um imóvel. Juntou documentos (Ids. 

15643602/15643613). Recebida a inicial, foi determinada a citação da 

executada (Id. 15883939). Devidamente citada (Id. 17592696), a 

executada apresentou embargos à execução (Id. 18044039). É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Preliminarmente, cumpre destacar que são cabíveis 

os embargos à execução desde que atendidos os requisitos dos art. 914 

e 915 do Código de Processo Civil. O art. 914, § 1º, do CPC determina que 

“os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados 

em apartado”, pois, conforme ensinamento de Araken de Assis, “o 

exercício da ação de embargos gera uma relação processual, paralela à 

execução autônoma e discernível. Por óbvio, esta nova relação possui os 

seus próprios elementos de existência, requisitos de validade e fatores de 

eficácia”.[1] Logo, inadmissível os embargos apresentados no bojo da 

própria execução, por contrariar o citado dispositivo processual. No 

entanto, a mais recente jurisprudência do E. TJ/MT segue no sentido de 

que o equívoco do devedor em protocolar os embargos no bojo da 

execução se trata de mero erro material, escusável e passível de 

correção, uma vez que a defesa foi apresentada dentro do prazo legal e 

preencheu os requisitos a ela inerentes, devendo ser determinado o seu 

desentranhamento e autuação em apartado. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEÇA PROTOCOLADA NOS 

AUTOS DA EXECUÇÃO, E NÃO DISTRIBUÍDA POR DEPENDÊNCIA – PEDIDO 

PARA AUTUAÇÃO EM APENSO - ERRO ESCUSÁVEL – PRINCÍPIO DA 

EFETIVIDADE PROCESSUAL – GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA - 
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POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – 

CONCESSÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS E INSTRUÇÃO 

DO FEITO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se a petição 

dos Embargos à Execução foi protocolada tempestivamente, ainda que no 

bojo dos autos do feito executivo, deve ser determinado o seu 

desentranhamento e autuação em apartado, intimando-se o embargante a 

pagar as custas iniciais e a instruir o feito com as peças pertinentes, 

sobretudo porque não configurada má-fé e porque é providência que 

melhor atende ao princípio da efetividade processual, ao mesmo tempo em 

que garante o direito de defesa do executado. (Ap 

1004183-87.2018.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, 

Publicado no DJE 03/07/2018). Diante do exposto, determino que a Sr.ª 

Gestora proceda o cancelamento/exclusão dos ID. 18044036, ID. 

18044039, ID. 18044391, ID. 18044394, ID. 18044395 e ID. 18044396, e 

concedo o prazo de cinco dias, para que a executada proceda à 

distribuição por dependência, em autos apartados dos embargos à 

execução. Intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção do feito. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me concluso. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 13 de dezembro de 2019. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal [1] ASSIS, Araken 

de. Manual da Execução. 20. ed. rev., atual. e ampli.. São Paulo: Thomson 

Reuters Brasil, 2018, p. 1628.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014880-88.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

L. W. (REQUERENTE)

AGNES FERREIRA DA SILVA WILLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

 

Intimar a advogada dos autores de que fora designado o dia 12/2/2020, às 

13:30 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: 

1014880-88.2019.8.11.0015 REQUERENTE: LEONARDO WILLE, AGNES 

FERREIRA DA SILVA WILLE REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO 

GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Certifico que, em 

cumprimento a determinação sob ID-26877627, designo Audiência de 

Tentativa de Conciliação para o dia 12 de fevereiro de 2020, às 13:30hs, 

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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014880-88.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

L. W. (REQUERENTE)

AGNES FERREIRA DA SILVA WILLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar a advogada da requerida da Liminar concedida, conforme decisão 

abaixo transcrita, a qual reforma a decisão de base e determina, em sede 

de tutela de urgência, que a operadora de plano de saúde agravada, 

imediatamente e sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

custeie integralmente o tratamento médico do agravante pelo método ABA 

e Protocolo Pediasuit, bem como suspenda a cobrança das faturas com 

vencimento no dia 14.11.2019 e 25.11.2019, nos valores de R$ 3.245,49 e 

R$ 4.118,39, respectivamente. AGRAVANTE: L. W. AGRAVADO: UNIMED 

NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO Visto. 

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por LEONARDO 

WILLE, representado por sua genitora AGNES FERREIRA DA SILVA 

WILLE, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de 

Obrigação de Fazer de nº 1014880-88.2019.811.0015, ajuizada em face 

da UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia 

compelir a agravada a custear integralmente as despesas necessárias ao 

tratamento multiprofissional prescrito por profissional médico em favor do 

agravado, portador de Transtorno do Aspecto Autista, bem como 

suspender as faturas concernentes ao mesmo contrato, com vencimento 

em 14.11.2019 e 25.11.2019. Para tanto, diz o agravante ser portador de 

Transtorno do Espectro do Autismo e Transtorno de Humor, tendo 

ingressado com pedido de tutela de urgência a fim de compelir a 

operadora de plano de saúde agravada a custear o tratamento com 

Protocolo Pediasuit e método ABA, os quais, apesar de autorizados, foram 

enquadrados como tratamento ambulatorial, tendo sido obrigado a custear 

o pagamento de 50% das despesas no sistema de coparticipação. Alega 

que o acesso ao tratamento em questão se tornou inviável por conta dos 

valores exorbitantes cobrados pela agravada, a qual, erroneamente, 

enquadrou-o como ambulatorial, sendo medida de rigor a concessão da 

tutela de urgência para que o tratamento não sofra solução de 

continuidade. Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos 

fundamentos e ao final decido: Ao revés do efeito suspensivo, a 

atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto 

quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida. Como já 

dizia Luiz Guilherme Marinoni: (...) Os requisitos para concessão da tutela 

antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o 

recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se 

quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542). A rigor do artigo 300 do 

Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou 

não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, 

verifica-se que os requisitos legais da tutela de urgência foram 

suficientemente demonstrados, em especial pelo relatório de tratamento 

pelo método Pediasuit e terapia ABA (id nº 30090982 em diante) o qual 

aponta de forma minuciosa o tratamento prestado ao agravante, além dos 

riscos de sequelas irreversíveis que poderá sofrer com sua abrupta 

interrupção. Em que pese não ter havido recusa por parte da operada de 

plano de saúde agravada, verifica-se que a discussão sub judice decorre 

do enquadramento do tratamento na forma de coparticipação, o que, por 

sua vez, tornou inviável a manutenção do tratamento em decorrência dos 

elevados valores cobrados, consoante de infere do extrato de cobrança 

ao id nº 30090970. Assim, a fim de evitar prejuízo irreversível e, diante da 

possível abusividade da cobrança do tratamento do agravante na forma 

de coparticipação, convém reformar a decisão de base e determinar que a 

operadora de plano de saúde custeie integralmente o tratamento médico 

do agravante, na forma estabelecida no Laudo Médico ao id nº 30090977. 

Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para reformar a decisão de base e 

determinar, em sede de tutela de urgência, que a operadora de plano de 

saúde agravada, imediatamente e sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), custeie integralmente o tratamento médico do agravante 

pelo método ABA e Protocolo Pediasuit, bem como suspenda a cobrança 

das faturas com vencimento no dia 14.11.2019 e 25.11.2019, nos valores 

de R$ 3.245,49 e R$ 4.118,39, respectivamente. Publique-se e intimem-se, 

advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que 

dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das 

multas a que aludem os parágrafos 4º do artigo 1.021 e 2º do artigo 1.026 

do CPC/15. Após, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público. Por fim, 

defiro o pedido de isenção do preparo do presente recurso. Cumpra-se. 

Cuiabá, 20 de janeiro de 2020. Desa. Serly Marcondes Alves Relatora

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014329-11.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR RIBEIRO BATISTA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014329-11.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A REQUERIDO: VALDEIR RIBEIRO 

BATISTA Vistos etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (ID. 

27767300). 2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 3. Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 

90). Sem condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Sinop/MT, 20 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011538-69.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1011538-69.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

DOMINGOS CONCEICAO REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos etc. 1. Intime-se o autor, por meio de seu advogado, para que, no 

prazo de cinco dias, cumpra a decisão de ID. 23701707, sob pena de 

indeferimento da inicial. 2. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, o 

que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 21 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000228-32.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000228-32.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

DOMINGOS CONCEICAO REU: BANCO SAFRA S-A Vistos etc. 1. Em 

consulta aos Sistemas disponíveis ao Judiciário, verifico que o endereço 

residencial indicado pelo autor é diverso daquele constante nos dados 

cadastrais junto à Receita Federal. 2. Além disso, constato que na 

declaração de residência carreada em ID 28079834 não há qualquer 

justificativa quanto ao motivo de seu domicílio no endereço de Luciney 

Alves Conceição. 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 do 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, 21 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001422-04.2019.8.11.0015

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:

JOAO EZEQUIEL CORREA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001422-04.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: JOAO EZEQUIEL CORREA Vistos etc. 1. HOMOLOGO, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação 

formulada nos autos (ID. 28029333). 2. Ante o exposto, com fulcro no art. 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 3. Eventuais custas 

remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 90). Sem condenação em 

honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 21 de janeiro de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151574 Nr: 12642-31.2010.811.0015

 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: GESSY JÂNIO DE MEDEIROS

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

S.A. – CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:146977-OAB/SP, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:299951

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, e art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) do(a) Requerida, para manifestar-se no prazo de 05 ( 

cinco) dias, acerca da petição de fls.484/485, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153102 Nr: 1138-91.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON FRANCISCO ZIMPEL, CARLOS 

ROBERTO ZIMPEL, MILTON HENRIQUE ZIMPEL, SÉRGIO RUDIMAR ZIMPEL, 

ELTON RENATO HOLLEMBACH ZIMPEL, VERÔNICA TEREZINHA ZIMPEL, 

EDILEIZA LIMA ZIMPEL, INDIRA SANTOS DE ARAÚJO ZIMPEL, MARISTELA 

DE FÁTIMA ZIMPEL, IVONETE FERREIRA FRANCA ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-MT, MARCOS EDMUNDO MAGNO PINHEIRO - 

OAB:13430-A, NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:/SP 

128.341, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, e art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) do(a) Exequente, para manifestar-se pelo 

prosseguimento do feito no prazo de 05 ( cinco) dias, tendo em vista que 

decorreu o prazo de suspensão solicitado às fls.184, requerendo o que 

de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225576 Nr: 3109-72.2015.811.0015

 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: THIAGO CAVALCANTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, GABRIELA SEVIGNANI - 

OAB:OAB/MT.20.064

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

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LIGIA MARIA 

PREVIDELLI RABELO, para devolução dos autos nº 

3109-72.2015.811.0015, Protocolo 225576, no prazo de 48 (quarenta e 
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oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190282 Nr: 11733-81.2013.811.0015

 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: ADELAR CAPPELLARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA MORAES SANTOS, ARTUR 

WATSON SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA VANDERLEI POMMER 

SENN - OAB:14810/MT, CLODOALDO PIACENTINI - OAB:12.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCIANA WERNER 

BILHALVA, para devolução dos autos nº 11733-81.2013.811.0015, 

Protocolo 190282, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004239-41.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROGERIO DE SOUZA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIELY CAMILO BORDINI OAB - SP387986 (ADVOGADO(A))

CLAUDINEIA DE OLIVEIRA OAB - MT0010845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE FATIMA CARNEZELLA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

Defiro o pedido de intimação da parte embargada para prestar depoimento 

pessoal na audiência de conciliação, instrução e julgamento designada 

para o dia 31/03/2020, às 14h, conforme requerido pelo embargante (Id n.º 

28860414), sobretudo considerando que na exordial houve requerimento 

da aludida prova. Expeça-se o necessário. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001068-42.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL LEITIS BARBOSA DE MEDEIROS (EXEQUENTE)

SARAH LEITIS BARBOSA TOMAZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON OAB - MT25838/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO FEITOSA DE PAULA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1001068-42.2020.8.11.0015 1- Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da 

execução (art. 829, art. 831, ambos do CPC). 2- Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de 

satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do 

CPC. (827, caput, §1º, do CPC). 3- Não paga a dívida no prazo legal, 

deverá o Sr. Oficial de justiça proceder à penhora e avaliação de tantos 

bens quantos bastem para satisfação do crédito, intimando o devedor e 

seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme dispõe o 

artigo 841 do Código de Processo Civil. 4- Se o Oficial de Justiça não 

encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, procedendo-se nos termos do art. 830, do CPC. 5- 

Cientifique-se o executado de que poderá, independentemente de 

penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, se opor a 

execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 915 e 919, do CPC). 6- 

Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no item anterior, reconhecendo 

o débito e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em 

execução, inclusive custas e honorários advocatícios, requerer seja 

admitido a pagar o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, 

CPC). Intime-se. AB

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000890-93.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE DOS SANTOS DUARTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1000890-93.2020.8.11.0015 Compulsando os 

autos, verifica-se que a notificação de Id. 28817059 retornou sem as 

anotações necessárias para a configuração da mora. Ademais, no Id. 

28817067, o requerente juntou o protesto do título, cuja intimação foi feita 

de forma editalícia (ID: 28817067) sem que preenchidos os requisitos para 

tanto, haja vista que o devedor tem endereço conhecido. 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001033-82.2020.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PLACA CATANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo nº 1001033-82.2020.8.11.0015 Defiro a 

prioridade na tramitação do feito, de acordo com o que estabelece o art. 

1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 

1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado nos autos. 

Tendo em vista que a parte requerente informa não ter interesse na 

audiência de conciliação (ID: 28957186), bem como considerando que 

existem inúmeros processos semelhantes a este e que é improvável o 

acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de designar a audiência 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se o requerido dos 

termos da ação, cientificando-o de que poderá apresentar contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de revelia. Ademais, 

deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato referido na inicial, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial. 

Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o requerente, no prazo de 10 

(dez) dias. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. AB

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001037-22.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PLACA CATANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo nº 1001037-22.2020.8.11.0015 Defiro a 

prioridade na tramitação do feito, de acordo com o que estabelece o art. 

1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 

1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado nos autos. 

Tendo em vista que a parte requerente informa não ter interesse na 

audiência de conciliação (ID: 28958378), bem como considerando que 

existem inúmeros processos semelhantes a este e que é improvável o 

acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de designar a audiência 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se o requerido dos 

termos da ação, cientificando-o de que poderá apresentar contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de revelia. Ademais, 

deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato referido na inicial, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial. 

Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o requerente, no prazo de 10 

(dez) dias. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. AB

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001047-66.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCAS NORONHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo nº 1001047-66.2020.8.11.0015 Defiro a 

prioridade na tramitação do feito, de acordo com o que estabelece o art. 

1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 

1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado nos autos. 

Tendo em vista que a parte requerente informa não ter interesse na 

audiência de conciliação (ID: 28972743), bem como considerando que 

existem inúmeros processos semelhantes a este e que é improvável o 

acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de designar a audiência 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se o requerido dos 

termos da ação, cientificando-o de que poderá apresentar contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de revelia. Ademais, 

deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato referido na inicial, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial. 

Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o requerente, no prazo de 10 

(dez) dias. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. AB

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001053-73.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NOVAES BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo nº 1001053-79.2020.8.11.0015 Defiro a 

prioridade na tramitação do feito, de acordo com o que estabelece o art. 

1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 

1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado nos autos. 

Tendo em vista que a parte requerente informa não ter interesse na 

audiência de conciliação (ID: 28976711), bem como considerando que 

existem inúmeros processos semelhantes a este e que é improvável o 

acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de designar a audiência 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se o requerido dos 

termos da ação, cientificando-o de que poderá apresentar contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de revelia. Ademais, 

deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato referido na inicial, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial. 

Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o requerente, no prazo de 10 

(dez) dias. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. AB

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001066-72.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NOVAES BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1001066-72.2020.8.11.0015. Verifico que a 

parte requerente pugna pela concessão da gratuidade da justiça, 

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 — 
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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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001086-63.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL ANTUNES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1001086-63.2020.8.11.0015. Verifico que a 

parte requerente pugna pela concessão da gratuidade da justiça, 

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001059-80.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NOVAES BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo nº 1001059-80.2020.8.11.0015 Defiro a 

prioridade na tramitação do feito, de acordo com o que estabelece o art. 

1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 

1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado nos autos. 

Tendo em vista que a parte requerente informa não ter interesse na 

audiência de conciliação (ID: 28980564), bem como considerando que 

existem inúmeros processos semelhantes a este e que é improvável o 

acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de designar a audiência 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se o requerido dos 

termos da ação, cientificando-o de que poderá apresentar contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de revelia. Ademais, 

deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato referido na inicial, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial. 

Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o requerente, no prazo de 10 

(dez) dias. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. AB

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001098-77.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE INTEGRACAO, DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO DO 

NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - FIDENE 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lauro Antônio Pasche OAB - RS31321 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL BATISTA MASSOCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1001098-77.2020.8.11.0015 Estando 

presentes os documentos necessários (art. 260 do CPC), cumpra-se a 

ordem deprecada, servindo a cópia de mandado. Posteriormente, 

devolva-se ao Juízo de origem, com as devidas baixas, observadas as 

formalidades legais. Intime-se. AB

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012511-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO JOSE DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO JOSE DOS SANTOS OAB - MT25906/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO JOSE DE SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

Intime-se o requerente a apresentar cópia legível do documento 

comprobatório do óbito, haja vista que aquele constante do id.17238665 

encontra-se ilegível. Ademais, expeça-se edital para conhecimento de 

terceiros, com prazo de vinte dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008965-58.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON ESCURRA VENIALGO (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT0017493A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA KARINE DE OLIVEIRA OAB - PR78720 (ADVOGADO(A))

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO 

as partes para que em 15 (quinze) dias especifiquem as provas que 

pretendem produzir além das já constantes dos autos, esclarecendo a sua 

finalidade, sob pena de indeferimento e/ou preclusão ou digam se 

pretendem o julgamento antecipado. Sinop-MT, 11 de fevereiro de 2020 

Laura Joanir Costa Leite Rondon – gestora judiciária em substituição

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002180-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

R A SIGNOR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA TAVARES DA SILVA OST OAB - MT14698-O (ADVOGADO(A))

TIAGO GALLAS OAB - MT16888-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO J L SIMON - EPP (REU)

ADEMIR MORAES GARCIA (REU)

ATELMO DEFENDI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADOLFO WAGNER ARECO GONZALES OAB - MT0005438A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os Embargos de Declaração de Id. 24358137 foram 

protocolados no prazo de lei. Nos termos da legislação vigente (art. 1023, 

§ 2º do CPC) e do provimento 56/2007-CGJ, INTIMO a parte autora para 

manifestar em cinco dias sobre referidos embargos de declaração. 

Sinop-MT, 11 de fevereiro de 2020. Laura Joanir Costa Leite Rondon 

Gestora Judiciária em substituição

Despacho 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 Autos nº 1000845-94.2017.8.11.0015 Intime-se o perito nomeado 

(ID 8693615) para prestar os esclarecimentos pugnados pela requerida no 

ID 8824377, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 477, §2º, 

inciso I, do CPC. Após, intimem-se as partes a se manifestar, no prazo de 

quinze dias.

Intimação 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))

 

INTIMO as partes da r. sentença a seguir transcrita: "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 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. 7227960. 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 
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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 valor máximo 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."

Intimação 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))

 

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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001152-43.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE FERNANDES BARBOZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1001152-43.2020.8.11.0015. Verifico que a 

parte requerente pugna pela concessão da gratuidade da justiça, 

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. 
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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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001010-39.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1001010-39.2020.8.11.0015 Estando 

presentes os documentos necessários (art. 260 do CPC), cumpra-se a 

ordem deprecada, servindo a cópia de mandado. Posteriormente, 

devolva-se ao Juízo de origem, com as devidas baixas, observadas as 

formalidades legais. Intime-se. AB

Intimação 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:

RENAN GARCIA BRUSCAGIN OAB - MT20665/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO MOREIRA GOULART OAB - MT13439/B (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))

 

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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192882 Nr: 14596-10.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO 

- OAB:OAB/SP 152.305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 UMA VEZ que a Citação pelos Correios restou inexitosa, Procedo a 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento da importância referente à diligência(s) do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado no 

BAIRRO CENTRO OU SETOR COMERCIAL, devendo referida importância 

ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e 

parágrafos a seguir transcritos:

“Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º - Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. 

Outras informações podem ser encontradas no Manual da Central de 

Pagamento de Diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11369 Nr: 1090-21.2000.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLKSWAGEN LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEOVÁ FLORENTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, menifeste nos autos acerca das Cartas de Intimação devovidas 

pelos Correios, sem o devido cumprimento.

 INTIMAR AINDA A PARTE EXEQUENTE para que no mesmo prazo, 

compareça à Secretaria desta Vara, a fim de retirar a Carta Precatória 
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expedida à Comarca de Caraguatatuba / SP, para providências junto ao 

Juízo Deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97687 Nr: 4728-81.2008.811.0015

 AÇÃO: Depósito->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: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREBRAS CONSTRUTORA E METAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, menifeste nos autos, acerca da devolução da Carta de Citação pelos 

Correios (sem especificação do motivo).

PROCEDO AINDA A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da importância referente à 

diligência(s) do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do 

mandado no BAIRRO SETOR INDUSTRIAL NORTE, devendo referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 

07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos:

“Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º - Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. 

Outras informações podem ser encontradas no Manual da Central de 

Pagamento de Diligências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 176253 Nr: 11926-33.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDIMAR LUIZ DAL MASO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIZA HELENA COELHO - 

OAB:SP-166.349, GUSTAVO OUVINHAS GAVIOLI - OAB:163.607/SP

 Código n.º 176253

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta de que foram localizados 

ativos financeiros, bem como considerando o disposto no artigo 854, §§ 2º 

e 3º, do CPC, intime-se pessoalmente a parte executada Fundo de 

Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL I, acerca da 

indisponibilidade dos ativos financeiros em sua conta bancária, efetuada 

no dia 06/02/2020, no valor de R$ 47.567,89 (quarenta e sete mil 

quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e nove centavos).

A parte executada poderá se manifestar, no intermédio de advogado, no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do § 3º, do artigo 854, do NCPC, 

ficando ciente de que, não havendo manifestação, converter-se-á a 

indisponibilidade em penhora, transferindo-se os valores para a conta 

única do TJ/MT, vinculada aos autos (§ 5º, art. 854, NCPC).

A partir de então, fluirá automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para 

a impugnação da penhora, independentemente de nova intimação.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174786 Nr: 10300-76.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PTRB AUTOMOTIVA LTDA - ME, ANTÔNIO 

ROBERTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento da importância referente à diligência(s) do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado no 

BAIRRO SETOR INDUSTRIAL SUL, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos:

“Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º - Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. 

Outras informações podem ser encontradas no Manual da Central de 

Pagamento de Diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217482 Nr: 16633-73.2014.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENYS SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEDIR CAETANO VIEIRA, LUCIMAR 

MOSCATO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Luis da Silva - OAB:16561, 

JEAN ROHLING DUPIM CARVALHO - OAB:14725 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, sobre os termos da Certidão do Oficial de Justiça a seguir 

transcrita: Izanete Weisshaupt, Oficiala de Justiça, CERTIFICO em 

cumprimento ao respeitável mandado supra descrito, que fiz carga do 

mandado no dia 05/12/2019 e fiz diligencias nos endereços que estão 

indicado no mandado e que estão incorretos. Finalmente somente no dia 

nos dias 18 e 19/12/2019, consegui localizar o endereço correto do Réu, e 

me dirigi ao endereço Rua 1, chácara 3 (entrando no beco – casa 5 a 

esquerda), e encontrei apenas a Sra. Lucimar, que me informou que seu 

esposo trabalha em fazenda e não tem dia certo para estar em casa. 

Depois do recesso retornei ao endereço, e lá estando no dia 17/01/2020 a 

Sra. Lucimar disse que seu esposo estava na fazenda trabalhando e não 

sabia quando iria chegar. Considerando o tempo que estou com este 

mandado em mãos, se faz necessária a devolução do mandado. Deixei 

copia do mandado dom a Sra. Lucimar, que exarou sua assinatura e bem 

ciente ficou. Pelo motivo exposto NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A 

CITAÇÃO pessoalmente de ENEDIR CAETANO VIEIRA. O referido é 

verdade e dou fé.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235691 Nr: 9217-20.2015.811.0015

 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: LURDES RAZNIEVSKI PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS CAMINHÕES CUIABÁ S.A, C. 

FERREIRA EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:17.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655, RICARDO GAZZI - OAB:135319/SP

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA - RODOBENS CAMINHÕES CUIABÁ 

S.A. - para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste requerendo o que 

entender de direito, acerca da devolcução da Carta de Intimação do Sr. 

CLARESMUNDOFERREIRA (Sócia da Denunciada à Lide), devendo 

INFORMAR ENDEREÇOS ATUALIZADOS E COMPLETOS E 

EVENTUALMENTE RECOLHER AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS para 

efetivação da intimação por Oficial de Justiça. / Carta Precatória.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239364 Nr: 11659-56.2015.811.0015

 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: JOÃO ONICZKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IONE TEREZINHA VOLKWEIS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI CARLOS DIOLINDO DE 

FARIAS - OAB:4962-B/MT, VOLMIR RUBIN - OAB:13.078/MT, WILSON 

ISAC RIBEIRO - OAB:5.871-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN COSER - OAB:MT/5915-B

 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.

INTIMO AINDA, A PARTE REQUERIDA a regularizar sua representação 

processual, juntando aos autos a respectiva Procuração, no prazo de 

05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208931 Nr: 10151-12.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. B. S. DA SILVA - ME, RENERS 

BASSALOBRE SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste requerendo o que entender de direito, acerca da 

devolcução das Cartas de Intimação, devendo INFORMAR ENDEREÇOS 

ATUALIZADOS E COMPLETOS E EVENTUALMENTE RECOLHER AS 

DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS para efetivação da intimação por Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209243 Nr: 10383-24.2014.811.0015

 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: ADAILTON ARANHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JONES DA CRUZ FLORES, PAULO DA 

MOTA FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANI ALVES CHAGAS DO 

PINHEIRO - OAB:16135-MT, LUIZ PINHEIRO - OAB:MT/2.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

FABIO RICARDO CAVINA - OAB:9576-A/MT, REGINALDO MONTEIRO 

DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 INTIMAR os advogados Dr. Fabio Ricardo Cavina e Dr. Reginaldo Monteiro 

de Oliveira a juntarem o instrumento de mandato outorgado pelo requerido 

Paulo da Mota Flores, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190166 Nr: 11614-23.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERIDIANA PAGANOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA MARA SOARES DA SILVA - 

OAB:18.131-MT, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON MEURER - OAB:38057

 CERTIFICO que decorreu o prazo sem que a Parte Executada 

apresentasse Impgnação ao valor penhorado, embora devidamente 

intimada na pessoa de seu advogado às fls. 138/143.

ASSIM, INTIMO A PARTE EXEQUENTE para manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 102407 Nr: 9383-96.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCAR MECÂNICA E INJEÇÃO ELETRONICA LTDA. ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A DE OLIVEIRA PINTO & CIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALTER DORNELES 

DIAS - OAB:9.084-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLY HOEGER - 

OAB:12668/MT, DANIEL BATISTA DE AGUIAR - OAB:3537/MT, 

FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - OAB:3047/MT, NILTON ARRUDA 

MORENO - OAB:5415/MT, SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - 

OAB:3499/MT

 Código nº 102407

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta de que foram localizados 

ativos financeiros, ainda que em valor inferior ao débito, bem como 

considerando o disposto no artigo 854, §§ 2º e 3º, do CPC, intime-se 

pessoalmente a parte executada A. de Oliveira Pinto & Cia, acerca da 

indisponibilidade dos ativos financeiros em suas contas bancárias, 

efetuada no dia 06/02/2020, no valor total de R$ 27.687,57 (vinte e sete mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e sete centavos).

A parte executada poderá se manifestar, no intermédio de advogado, no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do § 3º, do artigo 854, do CPC, 

ficando ciente de que, não havendo manifestação, converter-se-á a 

indisponibilidade em penhora, transferindo-se os valores para a conta 

única do TJ/MT, vinculada aos autos (§ 5º, art. 854, NCPC).

A partir de então, fluirá automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para 

a impugnação da penhora, independentemente de nova intimação.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 108306 Nr: 662-24.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS MANIERI TRAVAGIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALVADORI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA - ME, DEALMIR SALVADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAIONARA SUZANA JUELG - 

OAB:MT/6045-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO ROMANO DE 

PAULA - OAB:OAB/MT 12.421 B, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE 

PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT, SERGIO LUIZ DO AMARAL - OAB:36168/PR

 (...)A exceção de pré-executividade é admitida quando a parte argui 

matérias de ordem pública ou nulidades do título executivo que dispensam 

dilação probatória para seu exame, podendo ser apreciadas ex oficio pelo 

juiz. Nessa senda, para que se reconheça a procedência do pedido 
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formulado em exceção de pré-executividade, mister se faz que o 

excipiente demonstre, de plano, a existência de nulidade a impedir a 

execução, aduzindo questões que possam ser conhecidas de ofício pelo 

julgador, sem necessidade de produção de provas. Nesse sentido é o 

entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

(...)No ponto, verifico que este Juízo já deliberou acerca do não 

reconhecimento da nulidade da penhora efetivada sobre os bens do 

executado, em razão da ausência de outorga uxória na fiança, conforme 

decisão de fls. 519/523. Com relação a alegação de que não renovação 

do contrato de fiança, verifico que se trata de questão ultrapassada, pois 

é matéria afeta ao processo de conhecimento, do qual o executado foi 

citado, ofertou defesa e nada alegou nesse sentido. Ademais, a sua 

alegação de ilegitimidade passiva foi decidida pelo E. Tribunal de Justiça, 

que deliberou pela sua legitimidade, conforme V. acórdão de fls. 309/311, 

que manteve integralmente a sentença proferida nos autos. Neste 

aspecto, observo que, ao contrário do alegado pelo executado, a 

sentença de fls. 264/270 condenou a parte requerida, o que resulta, por 

consectário lógico, na obrigação solidária entre aqueles que figuraram no 

polo passivo da lide. Deste modo, REJEITO a exceção de 

pré-executividade apresentada às fls. 592/595.Cumpra-se a decisão de 

fls. 587. Intimem-se.Sinop/MT, 10 de fevereiro de 2020.GIOVANA 

PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161338 Nr: 8892-84.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONICONTRO & CIA LTDA., AGNEU 

BONICONTRO, NORMA SUELI DAS NEVES NORTE BONICONTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento da importância referente à diligência(s) do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado no 

BAIRRO JARDIM MARINGÁ I, devendo referida importância ser paga na 

forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a 

seguir transcritos:

“Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º - Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. 

Outras informações podem ser encontradas no Manual da Central de 

Pagamento de Diligências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 207981 Nr: 9421-98.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE EDUCACIONAL UNIFAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FERREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FERREIRA LIMA - 

OAB:18416/MT

 Assim, diante do exposto e, considerando que a satisfação do crédito 

deve ser buscada, via de regra, no patrimônio do devedor e não em sua 

liberdade, devendo as exceções estar previstas em lei, conforme art. 789, 

do CPC, INDEFIRO o pedido de suspensão da Carteira Nacional de 

Habilitação do executado.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 130458 Nr: 9674-28.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO AZUL AGROPASTORIL, COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR SCHERER ALBANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONAS BRASIL DO 

NASCIMENTO - OAB:25.273/O, ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS - 

OAB:24613/O

 Código n.º 130458

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da inexistência de saldo em 

ativos financeiros, defiro o pedido formulado às fls. 84 com relação à 

pesquisa de veículos em nome da parte executada JÚNIOR SCHERER 

ALBANI – CPF nº 055.691.049-41, por meio do Sistema RENAJUD.

Após, intime-se a parte exequente para se manifestar em 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção da ação.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189295 Nr: 10639-98.2013.811.0015

 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: RUTE VOLPATO, LUCIANO VOLPATO CIRINO

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

S.A. – CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP, JONES EVERSON CARDOSO - OAB:7.119-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 INTIMAÇÃO das PARTES para em cinco dias manifestarem, tendo em vista 

que os autos retornaram do Tribunal de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 83539 Nr: 981-60.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MOREIRA DA SILVA, MARIA FREITAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO GOETZ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RODRIGO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 10.197-B, luciana werner - OAB:, LUCIANA WERNER 

BILHALVA - OAB:MT/12.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN COSER - 

OAB:MT/5915-B, JEFFERSON AGULHÃO SPINDOLA - OAB:6416-B

 Código nº 83539

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta de que foram localizados 

ativos financeiros, ainda que em valor inferior ao débito, bem como 

considerando o disposto no artigo 854, §§ 2º e 3º, do CPC, intime-se 

pessoalmente o executado Alessandro Goetz de Souza, acerca da 

indisponibilidade dos ativos financeiros em sua conta bancária, efetuada 

no dia 06/02/2020, no valor total de R$ 598,14 (quinhentos e noventa e oito 

reais e catorze centavos).

A parte executada poderá se manifestar, no intermédio de advogado, no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do § 3º, do artigo 854, do CPC, 

ficando ciente de que, não havendo manifestação, converter-se-á a 

indisponibilidade em penhora, transferindo-se os valores para a conta 

única do TJ/MT, vinculada aos autos (§ 5º, art. 854, NCPC).
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A partir de então, fluirá automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para 

a impugnação da penhora, independentemente de nova intimação.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 37135 Nr: 8098-44.2003.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINOPEÇAS RETÍFICA DE MOTORES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEGRETE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA, JOSERLEI DE SOUZA, LUCIANO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099, ENIO TELLES DE CAMARGO - OAB:34122-PR, FABIO 

RICARDO CAVINA - OAB:9576-A/MT, REGINALDO MONTEIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVANIA BENEDIT SOUZA - 

OAB:16.224-MT, IVANIA BENEDIT SOUZA - OAB:16224

 Código 37135

Ante a certidão de fls. 190, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, informar o endereço para a citação do executado Luciano do 

Nascimento, nos termos da decisão prolatada às fls. 175.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180479 Nr: 1312-32.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBER BAZAN DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A M DE SOUZA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:14.070 - MT, ELISANGELA MARCARI - OAB:MT/10.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA QUE, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, manifeste nos autos, requerendo o que entender de direito, 

diante dos termos da Certidão do Oficial de Justiça que segue transcrita: 

CERTIDÃO NEGATIVA DE INTIMAÇÃO - Certifico que em cumprimento ao 

mandado extraído dos autos supra identificado, diligenciei-me na Av. Julio 

Campos, 589, Sala 04, centro, local em que fui informado pela Angela da 

Tendencia Modas, pelo Sr. Jair da Café & Pastel e Narcísio da Projetos e 

Plotagens, que desconhecem a parte executada e nada souberam 

informar a seu respeito; dirigi-me também na Rua dos Açais, 121-A, no 

Setor Comercial desta cidade, local em que fui atendido pela Sra. Glacy 

Borba, proprietária do imóvel a qual afirmou que o representante da 

empresa executada se mudou dali há mais de cinco anos sem deixar 

endereço certo e nada mais soube informar a seu respeito; após várias 

consultas junto aos sítios da internet e receita federal, obtive como 

telefones de contato o número 3532-7083, em cujo número mantive 

contato sendo atendido pela Sra. Daiane da Fisconorte Contabilidade, a 

qual afirmou que prestaram serviços contábeis para a executada há muito 

tempo atrás e o que tinham no sistema eram os mesmos dados constantes 

no mandado e somente mais um número de celular como sendo o 

99617-0097, em cujo número tentei contato mas as chamadas são 

encaminhadas para a caixa postal, por tais razões, NÃO FOI POSSÍVEL 

PROCEDER A INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, A M DE SOUZA ME. 

Diante do exposto, devolvo o mandado para as devidas providências, uma 

vez que pelos endereços declinados e pelas informações obtidas em 

ambos endereços, a parte executada A M DE SOUZA ME, mudou-se há 

mais de 05 anos e atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido. 

Dou fé, Sinop, 16 de outubro de 2019. WANDERLEY OLIMPIO

Oficial de Justiça

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 373361 Nr: 1218-40.2020.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSERLEI DE SOUZA, ALEGRETE INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINOPEÇAS RETÍFICA DE MOTORES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANIA BENEDIT SOUZA - 

OAB:16224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:3099, ENIO TELLES DE CAMARGO - OAB:34122-PR, FABIO 

RICARDO CAVINA - OAB:

 À vista do exposto, intime-se a parte embargante para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, a fim de demonstrar a hipossuficiência, 

sob pena de indeferimento da gratuidade. No mesmo prazo, deverá 

emendar a inicial, fundamentando em que consiste o alegado excesso de 

execução, de acordo com as disposições do art. 917, § 2º, do CPC, bem 

como apresentando demonstrativo, na forma estabelecida pelo § 3º, do 

aludido dispositivo legal, sob pena de rejeição liminar.Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 243452 Nr: 14158-13.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE BERNACHI BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACC AGRO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESLEN PARRON MENDES - 

OAB:OAB/MT 17909/0, EURIDES PARRON PARRON - OAB:20.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR BIRAL FRANCO - 

OAB:268.004 SP

 Código n.º 243452

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da inexistência de relação 

jurídica da parte executada com instituições financeiras, defiro os pedidos 

formulados às fls. 292/296 com relação à pesquisa de veículos em nome 

da parte executada ACC AGRO LTDA – CNPJ nº 15.484.191/0005-05, por 

meio do Sistema RENAJUD, bem como quanto à pesquisa no sistema 

INFOJUD, a fim de proceder com a localização de bens passíveis de 

penhora.

Após, intime-se a parte exequente para se manifestar em 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção da ação.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 252612 Nr: 19654-23.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ JALMAR VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO NICOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE VINICIUS FERNANDES 

DE ABREU - OAB:12390/MT

 Código: 252612

Verifico que o Juízo da 2ª Vara Cível desta Comarca, nos autos de 

recuperação judicial da parte executada (nº. 1011782-32.2018.8.11.0015), 

deliberou pela restituição, ao executado, do trator penhorado nestes 

autos(fls. 269/272).

Assim, considerando que aquele Juízo determinou a restituição do bem ao 

executado, a qual foi realizada naqueles autos, não há outras 

providencias a serem tomadas por este juízo.

Destarte, manifeste-se o exequente, em dez dias.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 255903 Nr: 1346-02.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE ALEXANDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA MOREIRA DA 

SILVA MASIERO - OAB:23.400, FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLÉSIO BORTOLAS - 

OAB:17.544-MT, PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHÃES - 

OAB:16244

 Código nº 255903

Às fls. 77, o executado indicou à penhora o imóvel de matrícula nº. 25.230, 

do 1º CRI/Sinop, bem como apresentou documento de avaliação (fls. 
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78/79), atribuindo o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) ao bem.

Realizada a penhora (fls.99), o exequente manifestou-se às fls. 103/106, 

argumentando que o valor indicado pelo executado não reflete o valor real 

do imóvel, razão pela qual requer que a avaliação seja realizada por 

profissional da área nomeado por este Juízo ou por oficial de justiça.

DECIDO.

No tocante à insurgência do exequente, verifico que merece prosperar, 

uma vez que a avaliação do imóvel foi realizada de forma unilateral pela 

parte executada.

 Além disso, o documento de fls. 103/106 não descriminou, de forma 

precisa e fundamentada, os motivos para o qual se atribuiu o valor de R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais), tendo em vista que limitou apenas a 

declarar que “a avaliação foi feita analisando a região onde o imóvel se 

encontra”, o que, por si só, não tem o condão de tornar incontestável a 

referida avaliação.

Sendo assim, defiro o pedido de fls. 103/106 e, por consequência, 

determino que avaliação imobiliária seja realizada pelo Oficial de Justiça 

deste Juízo, eis que detêm legitimidade para realizar a avaliação dos 

imóveis descritos às fls. 99, nos termos do art. 870, do CPC.

Expeça-se mandado para avaliação dos imóveis de fls. 99.

 Vindo aos autos o mandado devidamente cumprido, intimem-se as partes 

para se manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 167509 Nr: 2382-21.2012.811.0015

 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: FERRO VELHO VITÓRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B

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

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A

 Código 167509

Ante a manifestação de fls. 276/277, verifico que a decisão prolatada às 

fls.271 determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre os 

documentos de fls. 268/270, no prazo de 10 (dez) dias.

O patrono da parte autora realizou a carga dos autos, em 27/01/2020, 

devolvendo os autos em 31/01/2020, impossibilitando, assim, o acesso 

aos autos à parte contrária, desatendendo o que prescreve o art. 107, § 

2º, do CPC.

Desta forma, defiro o pedido formulado às fls. 276/277 e, por 

consequência, determino a reabertura do prazo processual de 10 (dez) 

dias à parte requerida, a fim de que se manifeste quanto aos documentos 

juntados às fls. 268/270.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 169097 Nr: 4095-31.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP - 

HOSPITAL SANTO ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIMARCIO DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI RODRIGUES 

COLADELLO - OAB:OAB/MT 12.684-A, RALFF HOFFMANN - 

OAB:262.453/SP

 Código nº 169097

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta de que foram localizados 

ativos financeiros, ainda que em valor inferior ao débito, bem como 

considerando o disposto no artigo 854, §§ 2º e 3º, do CPC, intime-se 

pessoalmente o executado Genimarcio de Macedo, acerca da 

indisponibilidade dos ativos financeiros em suas contas bancárias, 

efetuada no dia 06/02/2020, no valor total de R$ 503,36 (quinhentos e três 

reais e trinta e seis centavos).

A parte executada poderá se manifestar, no intermédio de advogado, no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do § 3º, do artigo 854, do CPC, 

ficando ciente de que, não havendo manifestação, converter-se-á a 

indisponibilidade em penhora, transferindo-se os valores para a conta 

única do TJ/MT, vinculada aos autos (§ 5º, art. 854, NCPC).

A partir de então, fluirá automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para 

a impugnação da penhora, independentemente de nova intimação.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 232033 Nr: 6885-80.2015.811.0015

 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: RODOMIRA DOMINGA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512

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

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A

 (...)De início, cumpre anotar que os embargos de declaração são cabíveis 

nas hipóteses mencionadas no art. 1022 do CPC/2015. Todavia, no caso 

dos autos, a pretensão da requerida não se coaduna com a via eleita, 

posto que não há qualquer erro/omissão/contradição/obscuridade na 

sentença hostilizada. No ponto, não há contradição na sentença no 

tocante ao parâmetro legal utilizado para o arbitramento dos honorários 

sucumbenciais em relação à condenação. Isso porque, a verba honorária 

de sucumbência leva em consideração os critérios constantes do artigo 

85, §2º, do CPC/2015, quais sejam, grau de zelo do profissional; lugar da 

prestação de serviço e natureza e importância da causa. Destarte, o fato 

de o requerente entender que os honorários fixados foram arbitrados de 

forma excessiva não constitui contradição passível de correção por esta 

via recursal. É dizer: a contradição que autoriza o manejo dos embargos 

de declaração é aquela verificada entre os elementos que compõem a 

sentença e não entre o posicionamento jurídico da sentença com aquele 

que é defendido pela parte. Feitas tais considerações, em que pese a 

irresignação da requerida, não utilizou da via processual adequada, uma 

vez que não se vislumbra a contradição aventada, tampouco omissão no 

decisum objeto dos embargos de declaração. Assim, a pretensão dos 

embargos de declaração é de fazer valer a tese da parte requerida, 

modificando o teor da sentença, o que é incabível pela via escolhida, 

devendo ser utilizado o recurso apropriado.Deste modo REJEITO OS 

EMBARGOS, por não haver qualquer omissão, contradição, obscuridade 

e/ou erro material passível de ser sanado na sentença de fls. 110/116 

que, destarte,  permanece na íntegra,  ta l  como fo i 

lançada.Intimem-se.Sinop/MT, 10 de fevereiro de 2020.GIOVANA 

PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 259083 Nr: 3126-74.2016.811.0015

 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: SAPUCAIA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, CARLOS 

HENRIQUE ALEXANDRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL 

LTDA, MOACIR ROMERO FERNANDES, MADEIREIRA SÃO JOSÉ EIRELI - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLÉSIO BORTOLAS - 

OAB:17.544-MT, EUCLESIO BORTOLAS - OAB:OAB/MT17.544, 

PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHÃES - OAB:16244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERCIO ERNO KETZER - 

OAB:5072/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 Código 259083

Tendo em vista que a carta de citação retornou com a informação de que 

a requerida Madeireira São José Eireli-EPP mudou de endereço (fls. 154/v), 

intime-se a parte autora, observando-se o patrono informado às fls. 140, 

para, no prazo de 10 (dez) dias, informar novo endereço da requerida 

para a tentativa de citação.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello
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 Cod. Proc.: 269573 Nr: 9520-97.2016.811.0015

 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: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VICENTE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683/A, PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS - 

OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida por OMNI S/A – 

CRÉDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMENTO em face de JOSÉ VICENTE 

DOS SANTOS, referente ao veículo, Marca: Volkswagen; Modelo: Golf 

1.6MI GAS 4P; Chassi: 9BWCA41J114075296; Cor: Preta; Ano: 2001; 

Placa: JZY-4340, alegando ser credor do requerido da quantia de R$ 

15.155,76 (quinze mil cento e cinquenta e cinco reais e setenta e seis 

centavos).

Recebida a inicial, restou prejudicada a apreensão, conforme certidão de 

fls. 39.

Às fls. 48, a parte foi intimada para efetuar o pagamento da diligência para 

cumprimento do mandado. No entanto, quedou-se inerte (fls. 53).

Às fls. 55verso, o requerente foi intimado pessoalmente para dar 

andamento no feito. Entretanto, deixou transcorrer prazo sem se 

manifestar, conforme certificado às fls. 56.

 DECIDO.

Verifica-se que o processo está paralisado há mais de 08 (oito) meses, 

por inércia da parte autora que, devidamente intimada a providenciar o 

andamento do feito, deixou de providenciar as diligências que lhe 

competiam.

Destarte, caracterizado o abandono da causa, o processo deve ser 

extinto, consoante já se decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXTINÇÃO 

DO PROCESSO - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 267, III, DO CPC - 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 

240/STJ AO CASO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Não há que se 

falar, in casu, em necessidade de requerimento do réu, para que se 

possibilite a extinção do processo com fundamento no art. 267, III, do 

Código de Processo Civil. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido 

de que a inércia, frente à intimação pessoal do autor, configura abandono 

de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo, sem 

julgamento de mérito (AgRg no REsp n.º 719.893/RS, 1ª Turma, Min. 

FRANCISCO FALCÃO, DJ de 29.08.2005). 2.- Inaplicável, nessa hipótese, 

a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que não houve 

sequer a instauração da relação processual. (...).” (STJ - AgRg no AREsp: 

399644 RO 2013/0322824-4, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de 

Julgamento: 22/10/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

14/11/2013).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS 

DE SUA COMPETÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 267, III e § 1º DO CPC 

OBSERVADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Havendo intimação pessoal do autor para pratica de atos de sua 

competência, a sua inércia impõe a extinção da ação, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 267, III e § 1º, do CPC”. (TJMT - Ap 26936/2015, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 14/07/2015, Publicado no DJE 17/07/2015).

Posto isso, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito. Revogo a liminar 

concedida, promova-se a baixa da restrição judicial anotada no prontuário 

do veículo (fls. 36). Condeno o requerente ao pagamento das custas 

processuais.

 Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 278019 Nr: 14852-45.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI, WILLIAN 

PEREIRA MACHIAVELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAROLDO CEZAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO CURIA PEREIRA 

- OAB:21501/O, LUIZ PIRES ROCHA - OAB:13067/MT

 Código nº 278019

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta de que foram localizados 

ativos financeiros, ainda que em valor inferior ao débito, bem como 

considerando o disposto no artigo 854, §§ 2º e 3º, do CPC, intime-se 

pessoalmente o executado Haroldo Cezar da Silva, acerca da 

indisponibilidade dos ativos financeiros em sua conta bancária, efetuada 

no dia 06/02/2020, no valor de R$ 1.114,01 (mil cento e catorze reais e um 

centavo).

A parte executada poderá se manifestar, no intermédio de advogado, no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do § 3º, do artigo 854, do CPC, 

ficando ciente de que, não havendo manifestação, converter-se-á a 

indisponibilidade em penhora, transferindo-se os valores para a conta 

única do TJ/MT, vinculada aos autos (§ 5º, art. 854, NCPC).

A partir de então, fluirá automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para 

a impugnação da penhora, independentemente de nova intimação.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 318932 Nr: 2320-68.2018.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DELFINO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Núcleo de 

Sinop/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:OAB/PR 27.171

 CERTIFICO que os Embargos Declaratórias opostos pela Parte Embargante 

às fls. 25 e verso, foram protocolados no prazo legal. ASSIM, INTIMO A 

PARTE EMBARGADA, a oferecer resposta aos referidos Embargos, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000718-54.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS JOSE LOCATELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1000718-54.2020.8.11.0015 Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, na qual se requer a 

concessão de medida liminar, ante a inadimplência das prestações 

assumidas no contrato firmado entre as partes. Com a inicial, foram 

apresentados os devidos documentos. DECIDO: Intime-se o requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das 

custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial. Verifico que a 

ação foi devidamente instruída com o contrato, comprovando que o bem 

descrito na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da requerente. 

Restou comprovada, ainda, a constituição em mora da parte requerida, 

consubstanciada no protesto de título. Deste modo, resta preenchido o 

requisito exigido pelo § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, o que 

autoriza a medida pretendida. Assim, com fundamento no art. 3º, do 

Decreto-Lei 911/69, defiro o pedido e, em consequência, CONCEDO A 

LIMINAR pretendida, determinando a busca e apreensão do veículo 

descrito na inicial. Expeça-se o competente mandado, depositando-se o 

bem em mãos da parte requerente, que se sujeitará às cominações legais 

de fiel depositário. Por ocasião do cumprimento do mandado, a parte 

devedora deverá entregar o bem e seus respectivos documentos (art. 3º, 
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§ 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). Efetivada a liminar, cite-se a parte 

requerida para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados na 

inicial, inclusive custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sobre o valor da causa, hipótese na qual o bem lhe será restituído 

livre de ônus. Advirta-a, ainda, de que poderá contestar o pedido, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, sob pena de 

serem considerados verdadeiros os fatos aduzidos na inicial. Consoante 

estabelece o art. 3º, §9º, do Decreto-Lei 911/69, determino a restrição do 

veículo, Placa: KAJ-1212, pelo sistema Renajud. Intime-se. AB

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000697-78.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA SINOP S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO(A))

DAIANE CANAVERDE STROGULSKI OAB - MT22392/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA NOGUEIRA DA ROCHA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1000697-78.2020.8.11.0015 1- Intime-se o 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial. 2- Após, cite-se a parte devedora para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito, sob pena de lhe serem penhorados bens 

suficientes para a garantia da execução (art. 829, art. 831, ambos do 

CPC/2015). 3- Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre 

o valor do débito, devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela 

metade em caso de satisfação integral da dívida no prazo a que alude o 

art. 829, caput, do CPC/2015. (827, caput, §1º, do CPC/2015). 4- Não paga 

a dívida no prazo legal, deverá o Sr. Oficial de justiça proceder à penhora 

e avaliação de tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, 

intimando o devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, 

conforme dispõe o artigo 841 do Novo Código de Processo Civil. 5- Se o 

Oficial de Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo-se nos termos do 

art. 830, do CPC/2015. 6-Cientifique-se o executado de que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor a execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 

915 e 919, do CPC/2015). 7- Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no 

item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (art. 916, CPC/2015). Intime-se. AB

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001103-02.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAURENTINA PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1001103-02.2020.8.11.0015 Defiro a 

prioridade na tramitação do feito, de acordo com o que estabelece o art. 

1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 

1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado nos autos. 

Tendo em vista que a parte requerente informa não ter interesse na 

audiência de conciliação (ID: 29014434), bem como considerando que 

existem inúmeros processos semelhantes a este e que é improvável o 

acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de designar a audiência 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se o requerido dos 

termos da ação, cientificando-o de que poderá apresentar contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de revelia. Ademais, 

deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato referido na inicial, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial. 

Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o requerente, no prazo de 10 

(dez) dias. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. AB

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 As partes são legítimas e 

estão devidamente representadas. Não havendo questões processuais 

pendentes, dou o feito por saneado. Fixo os seguintes pontos 

controvertidos: 1- se a obra dos requeridos descumpriu as normas 

internas de construção estabelecidas pelo condomínio requerente, 

correspondente ao limite obrigatório de recuo de fundos; 2- se a obra dos 

requeridos desobedeceu aos padrões informados no projeto arquitetônico 

apresentado e aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do 

condomínio requerente; 3- se a obra dos requeridos prejudica a 

segurança dos outros condôminos; 4- se o projeto arquitetônico dos 

requeridos obedeceu às conformidades da legislação urbanística do 

Município; 5 - se eventual irregularidade do pergolado se justifica para 

garantir proteção aos requeridos contra animais, ante a negligência da 

administração do condomínio, em relação à existência de animais 

silvestres no local. As partes ficam cientes de que poderão pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes no tocante aos pontos controvertidos 

fixados, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC/2015). Tendo em 

vista a necessidade da constatação in loco da obra da residência dos 

requeridos, a fim de analisar os pontos controvertidos acima indicados, 

defiro a prova pericial pugnada pelo requerente. Nomeio perito João 

Gheller, engenheiro civil, com endereço na Rua das Tamareiras, n.º 2634, 

Jardim Maringá II, CEP 78556-222, Sinop/MT (66)-3532-7856 e (66) 9 

9639-0771, o qual cumprirá o encargo, independentemente de termo de 

compromisso (artigo 422 do CPC). Intimem-se as partes a apresentarem 

quesitos e indicarem assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, intime-se o expert para apresentar proposta de honorários, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se as partes a se manifestarem sobre a 

proposta, em 05 (cinco) dias. Não havendo impugnação, intime-se o 

requerente para depositar 50% do valor, no prazo de 10 (dez) dias, sendo 

que o restante deverá ser depositado no prazo de cinco dias após a 

entrega do laudo. Feito o depósito, intime-se o perito para que indique data 

e horário para o início dos trabalhos, com antecedência mínima de 10 (dez) 

dias, devendo a secretaria intimar as partes para acompanharem a prova. 

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação do laudo. Vindo aos 

autos o laudo, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 477, § 1º, do CPC/2015). Quanto a prova oral, será 

analisada a sua necessidade após a juntada do laudo pericial. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001141-14.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA PEDROSO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1001141-14.2020.8.11.0015 Defiro a 

prioridade na tramitação do feito, de acordo com o que estabelece o art. 

1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 

1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado nos autos. 

Tendo em vista que a parte requerente informa não ter interesse na 

audiência de conciliação (ID: 29070374), bem como considerando que 

existem inúmeros processos semelhantes a este e que é improvável o 

acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de designar a audiência 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se o requerido dos 

termos da ação, cientificando-o de que poderá apresentar contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de revelia. Ademais, 

deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato referido na inicial, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial. 

Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o requerente, no prazo de 10 

(dez) dias. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. AB

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001148-06.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MERCEDES LOPES FARTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1001148-06.2020.8.11.0015 Defiro a 

prioridade na tramitação do feito, de acordo com o que estabelece o art. 

1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 

1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado nos autos. 

Tendo em vista que a parte requerente informa não ter interesse na 

audiência de conciliação (ID: 29073303), bem como considerando que 

existem inúmeros processos semelhantes a este e que é improvável o 

acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de designar a audiência 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se o requerido dos 

termos da ação, cientificando-o de que poderá apresentar contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de revelia. Ademais, 

deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato referido na inicial, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial. 

Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o requerente, no prazo de 10 

(dez) dias. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. AB

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001140-29.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA PEDROSO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1001140-29.2019.8.11.0015 Defiro a 

prioridade na tramitação do feito, de acordo com o que estabelece o art. 

1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 

1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado nos autos. 

Tendo em vista que a parte requerente informa não ter interesse na 

audiência de conciliação (ID: 29069733), bem como considerando que 

existem inúmeros processos semelhantes a este e que é improvável o 

acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de designar a audiência 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se o requerido dos 

termos da ação, cientificando-o de que poderá apresentar contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de revelia. Ademais, 

deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato referido na inicial, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial. 

Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o requerente, no prazo de 10 

(dez) dias. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. AB

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001122-08.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OLIMPIO TURIBIO DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

1100001 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL 

DE SINOP DECISÃO Processo nº 1001122-08.2020.8.11.0015 Defiro a 

prioridade na tramitação do feito, de acordo com o que estabelece o art. 

1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 

1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado nos autos. 

Tendo em vista que a parte requerente informa não ter interesse na 

audiência de conciliação (ID: 29045026), bem como considerando que 

existem inúmeros processos semelhantes a este e que é improvável o 

acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de designar a audiência 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se o requerido dos 

termos da ação, cientificando-o de que poderá apresentar contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de revelia. Ademais, 

deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato referido na inicial, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial. 

Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o requerente, no prazo de 10 

(dez) dias. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. AB

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001125-60.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OLIMPIO TURIBIO DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1001125-60.2020.8.11.0015 Defiro a 

prioridade na tramitação do feito, de acordo com o que estabelece o art. 

1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 

1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado nos autos. 

Tendo em vista que a parte requerente informa não ter interesse na 

audiência de conciliação (ID: 29048350), bem como considerando que 

existem inúmeros processos semelhantes a este e que é improvável o 

acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de designar a audiência 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se o requerido dos 

termos da ação, cientificando-o de que poderá apresentar contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de revelia. Ademais, 

deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato referido na inicial, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial. 

Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o requerente, no prazo de 10 

(dez) dias. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. AB
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001128-15.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OLIMPIO TURIBIO DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1001128-15.2019.8.11.0015 Defiro a 

prioridade na tramitação do feito, de acordo com o que estabelece o art. 

1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 

1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado nos autos. 

Tendo em vista que a parte requerente informa não ter interesse na 

audiência de conciliação (ID: 29058105), bem como considerando que 

existem inúmeros processos semelhantes a este e que é improvável o 

acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de designar a audiência 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se o requerido dos 

termos da ação, cientificando-o de que poderá apresentar contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de revelia. Ademais, 

deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato referido na inicial, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial. 

Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o requerente, no prazo de 10 

(dez) dias. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001122-08.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OLIMPIO TURIBIO DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

1100001 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL 

DE SINOP DECISÃO Processo nº 1001122-08.2020.8.11.0015 Defiro a 

prioridade na tramitação do feito, de acordo com o que estabelece o art. 

1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 

1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado nos autos. 

Tendo em vista que a parte requerente informa não ter interesse na 

audiência de conciliação (ID: 29045026), bem como considerando que 

existem inúmeros processos semelhantes a este e que é improvável o 

acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de designar a audiência 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se o requerido dos 

termos da ação, cientificando-o de que poderá apresentar contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de revelia. Ademais, 

deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato referido na inicial, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial. 

Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o requerente, no prazo de 10 

(dez) dias. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. AB

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010288-98.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FRANCISCA DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON OLIMPIO PINTO OAB - MT23858/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALBER WENNER MOREIRA VITOR (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 5(cinco) dias, nos termos do § 3º do 

Art.218 do CPC,: MANIFESTAR acerca do(a/s) Certidão do Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 29041484 

- Certidão). Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de 

intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos 

termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011748-23.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MINARLOI DE LIMA OAB - MT27257/O (ADVOGADO(A))

IEDY SILVA COTRIM SMIDERLE OAB - MT25585/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. R. B. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 5(cinco) dias, nos termos do § 3º do 

Art.218 do CPC,: MANIFESTAR acerca do(a/s) PETIÇÃO que se encontra 

nestes autos no(s) ID(s).( 28332422 - Manifestação (Manifestação 

Audiência de Conciliação Ação de Alimentos c.c. Guarda Unilateral Analice 

x Renaldo)). Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de 

intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos 

termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002060-37.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. D. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO JOSE VIEIRA OAB - MT18011/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. G. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO LUIZ HUCK OAB - MT0005651A (ADVOGADO(A))

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO(A))

JONAS JOSE FRANCO BERNARDES OAB - MT8247/B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo e Polo 

Passivo para que, querendo e dentro do prazo de 15(quinze) dias, nos 

termos do § 3º do Art.218 do CPC tomar CIÊNCIA/MANIFESTAR acerca 

do(a/s) SENTENÇA que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 24766881 - 

Sentença) Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de 

intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos 

termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1008342-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. O. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

B. F. G. (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Sinop - MT 

JUÍZO DA Quinta Vara TERMO DE AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE 

MEDIAÇÃO E DE CONCILIAÇÃO Número do Processo: 

1008342-28.2018.8.11.0015 Espécie: Guarda Parte Requerente: Juliana 

Carla Grando Parte Requerida: Antônio Marcos de Oliveira Silva Data e 
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horário: 10 outubro de 2019, 17:00 horas. PRESENTES 

Conciliadora/Mediadora: Marilene de Fatima Pereira OCORRÊNCIAS A 

audiência de conciliação/mediação restou prejudicada em razão da 

ausência das partes. DELIBERAÇÕES Vistos etc. 1. Designo audiência de 

conciliação para o dia 31.03.2020 às 14:30 horas. 2. Proceda a Secretaria 

as providências para a efetiva citação/intimação das partes. 3.Nada mais 

havendo a consignar, por mim, Marilene de Fátima Pereira 

mediadora/conciliadora, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes. Marilene de Fatima Pereira Conciliadora/Mediadora

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015151-97.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Y. R. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. S. C. M. (REQUERIDO)

 

Processo PJE nº 1015151-97.2019.8.11.0015 – Vara Especializada em 

Família e Sucessões - Sinop / MT. JUSTIÇA GRATUITA O presente ato 

deverá ser cumprido no seguinte endereço: Intimar para Pagar em 3(três) 

dias PATRICK SOUSA CALDAS MADALENA, residente domiciliado à Rua 

das Morangueiras, n 586, Bairro Violeta, Sinop/MT (SETOR 02)

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1015551-14.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALVA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUIS DA SILVA OAB - MT16561/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUCAS SOCREPPA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1015551-14.2019.8.11.0015 Vistos. 1. 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. 2. Cite-se e intime-se o(a) interditando(a) 

para audiência de entrevista que designo para o dia 25 de março de 2020, 

às 16:00 horas, nos termos do art. 751 do Código de Processo Civil. 3. 

Considerando os fatos alegados, mormente o estado de saúde do(a) 

interditando(a) e a necessidade de ampará-lo(a) material e socialmente, 

com fulcro no artigo 749, parágrafo único, Código de Processo Civil, 

nomeio como curador(a) provisório(a) do(a) interditando(a) a parte autora 

mediante compromisso, para fins de representação e recebimento de 

benefício previdenciário. 3.1. Lavre-se o competente termo de curatela 

provisória, devendo constar que é terminantemente vedada a alienação ou 

oneração de bens móveis e imóveis, pertencentes ao(à) interditando(a), 

salvo com autorização judicial. 4. Deixo de nomear a Defensoria Pública 

como curadora especial do(a) interditando(a), conforme atual 

jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 

1.099.458/PR; AgInt no REsp 1692469/SP; AgInt no REsp 1652854/SP; 

AgInt no REsp 1620348/SP; AgInt no REsp 1707902/SP; AgInt no AREsp 

1202068/SP; AgInt no REsp 1603703/SP; AgInt nos EDcl no REsp 

1604162/SP; REsp 1.632.344/RS; REsp 1.809.445/SP; AREsp 

1.561.724-MT). 5. Considerando o disposto no artigo 2º, § 1º, da Lei 

13.146/2015 c/c 753, §§ 1º e 2º, do CPC, determino a avaliação da 

deficiência do (a) interditando (a) pelo critério biopsicossocial, a ser 

realizada pela equipe multiprofissional e interdisciplinar desta Comarca, 

devendo ser considerados os impedimentos nas funções e nas estruturas 

do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação 

no desempenho de atividades e a restrição de participação do(a) 

interditando(a), tudo de maneira a apresentar laudo conclusivo sobre a 

sua capacidade para praticar atos da vida civil, indicando, inclusive, 

especificadamente, se o caso, os atos para os quais haverá necessidade 

de curatela, o que deve ser feito no prazo de 15 (quinze) dias. 6. 

Atente-se a Secretaria que o laudo pericial deverá ser juntado aos autos 

antes da data designada para a audiência de entrevista. 7. Intime-se, 

inclusive o Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 8. 

Por fim, intime-se a parte autora para coligir laudo médico atualizado do 

interditando, em quinze dias, sob pena de extinção. Sinop/MT, 23 de 

janeiro de 2020. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito #

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000536-68.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA CRISTINA FRANCISCO (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MIGUEL PEREIRA OAB - MT24066/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDER CLEVES PEREIRA CANGUCU (DE CUJUS)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1000536-68.2020.8.11.0015. 

INVENTARIANTE: BRUNA CRISTINA FRANCISCO DE CUJUS: ANDER 

CLEVES PEREIRA CANGUCU Vistos. 1. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita na forma do artigo 98 do CPC. 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) ou, 

havendo interesse na conversão para o rito de arrolamento comum, 

apresentar 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 dos menores. 4. Após, vistas 

ao Ministério Público. 5. Não havendo interesse na conversão, cite(m)-se, 

os herdeiros não representados, o Ministério Público, 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, inclusive 

sobre o pedido de alvará para liberação dos valores existentes na conta 

do de cujus. 4. 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. 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. 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 (quinze) dias (CPC, art. 652). 

Em seguida, conclusos para a homologação da partilha. 9. 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. 10. Se houver caso de renúncia de herança, ou 

doação, ou cessão, tome-se por termo, devendo a parte transmitente ou 

renunciante ser intimada pessoalmente 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. 11. Intimem-se. Cumpra-se. SINOP, 7 de fevereiro de 2020. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008106-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. F. P. (REU)

L. C. B. (REU)

A. P. B. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA RODRIGUES ATAYDE RIVA OAB - MT14701/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar os advogados das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestarem em relação ao estudo psicossocial negativo juntado no ID n. 

29114802.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1007599-81.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

R. Q. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO(A))

FELIPE FERREIRA MORENO OAB - MT24878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. S. O. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar o advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar em relação ao estudo psicossocial de ID n. 29115777.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 221371 Nr: 518-40.2015.811.0015

 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: MFDS, AFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDS-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALINE BUENO FERNANDES - 

OAB:OAB/MT.15.847, SIRLENE DE JESUS BUENO - OAB:6697/MT

 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.: 17130 Nr: 532-15.2001.811.0015

 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: LUZIA VIEIRA DE LIMA, JOSÉ ALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ALVES DE LIMA (ESPÓLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA TAVARES DA SILVA 

OST - OAB:14698/MT, SORAIDE CASTRO - OAB:MT / 7.106, TIAGO 

GALLAS - OAB:16.888/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 processual de todos os 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 (expedida pela Procuradoria Geral do 

Estado) e Municipal, bem como o comprovante de pagamento do ITCD.

3. Após o 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.

4. 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.

5. Se houver caso de renúncia de herança ou cessão, tome-se por termo, 

devendo a parte transmitente ou renunciante ser intimada pessoalmente 

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.

6. De outro lado, não havendo a formalização da cessão de direitos 

hereditários, a adjudicação do bem conforme requerido às f. 152/167 não 

comporta apreciação nessa via, razão pela qual indefiro o pedido.

7. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 331859 Nr: 10684-29.2018.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DGMB, GBADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON FUGIHARA - 

OAB:17860 /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Considerando o relatório de estudo psicossocial realizado com a parte 

requerida, intime-se a parte autora para se manifestar sobre o mesmo, em 

10 (dez) dias, sob pena de preclusão.

2. Em seguida, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.

3. Após, retorne o feito concluso.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207071 Nr: 8641-61.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMRDS, AMDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELISE INES ANDRUCHAK - 

OAB:15178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a devolução da carta de intimação (fls. 37v.) com a 

informação de "end. insufuiciente", encaminho os autos ao setor de 

expedição para intimação do advogado da parte autora para se manifestar 

no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 278675 Nr: 15226-61.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACM, SCDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA 

MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANETE GARCIA DE OLIVEIRA 

VALDEZ - OAB:MT 3908

 IMPULSIONO estes autos para proceder com a INTIMAÇÃO do(a,s) 

advogado(a,s) da parte autora, Dra. Teresinha Aparecida Braga Menezes, 

para, querendo, se manifeste(m) quanto à petição juntada pelo executado 

às fls. 68/73, no prazo legal.

Fundamentação: Ato ordinatório - Art. 203, § 4º do CPC; Art. 701, XVIII, da 
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CNGC.

Citação

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1008342-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. O. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

B. F. G. (REPRESENTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 EDITAL CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA PROCESSO n. 

1008342-28.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 11.450,00 ESPÉCIE: 

[Alimentos, Guarda, Fixação]->GUARDA (1420) POLO ATIVO: BRUNA 

FERNANDO GRANDO OLIVEIRA, representada por sua genitora JULIANA 

CARLA GRANDO, brasileira, união estável, do lar, portadora do RG: 

1714201-6 SSP/MT e CPF 023.274.521-80, residente e domiciliadas a Rua 

Projetada 12, nº 85, Bairro Residencial Gente Feliz, CEP: 78551-142. POLO 

PASSIVO: ANTONIO MARCOS OLIVEIRA SILVA, brasileiro, solteiro, 

caminhoneiro, que se encontra em lugar incerto e não sabido. 

FINALIDADE: efetuar a citação do polo passivo, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, 

para comparecer(em) à audiência de conciliação designada para o dia 31 

de março de 2020, às 14:30h, a realizar-se na sala de audiência do Núcleo 

Conciliatório da Vara Especializada da Família e Sucessões de Sinop/MT, 

sito no endereço acima indicado, acompanhado(a) de advogado(s) ou 

defensor público, bem como sua INTIMAÇÃO acerca da decisão que fixou 

a guarda compartilhada, estabelecendo como domicílio da menor, Bruna 

Fernanda Grando Oliveira, a residência da genitora, consignando o 

período de convivência com o genitor será durante as férias escolares, as 

quais serão divididas da seguinte forma: nas férias de julho, na primeira 

metade das férias escolares a menor ficará com o pai e na segunda 

metade das férias escolares a menor ficará com a mãe; nas férias 

seguintes inverte-se e assim sucessivamente; nas férias de verão, na 

primeira metade das férias escolares a menor ficará com a mãe e na 

segunda metade das férias escolares a menor ficará com o pai; nas férias 

seguintes inverte-se e assim sucessivamente; ainda, sua INTIMAÇÃO da 

decisão que arbitrou os alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo vigente, em favor da filha Bruna Fernanda Grando Oliveira, 

a ser colocado à disposição da parte requerente até o dia 10 (dez) de 

cada mês, devidos a partir da citação. RESUMO DA INICIAL: A Requerente 

teve uma filha B. F. G. O., nascida em 24/02/2011 com o Requerido, fruto 

de relacionamento passageiro, conforme comprova Certidão de 

Nascimento. A Requerente depois de inúmeras tentativas de contato com 

o Requerido, conseguiu falar com o Requerido, onde o mandou 300,00 

(trezentos reais). Isso ainda antes de dar a luz a sua filha. Dois meses 

após a concepção, a Requerente foi até Cuiabá, pois descobriu o 

endereço do Requerido, para que Registrasse sua filha, não obtendo 

sucesso. Nesse período o Requerido contribuiu com mais 300,00 

(trezentos reais) e após uma conversa que o Pai da Requerente teve com 

o Requerido em uma vinda para Sinop registrou a Criança. Nesse período, 

após o nascimento, houve o pagamento de mais três parcelas 

esporádicas, tendo intervalo de quase um ano entre um pagamento e 

outro. Excelência, hoje a Requerente com quase oito anos de idade não 

teve sequer a expressão da figura paterna Biológica, mostrando o total 

descaso por parte do Requerido da Presente ação. DESPACHO/ DECISÃO 

1: Vistos em correição permanente. 1. Processe-se em segredo de justiça 

(art. 189, II, CPC). 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. 3. Considerando que 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), não demonstrando situação de risco ao infante, 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, tendo em vista que o 

menor tem o direito de convivência com ambos os genitores, não havendo 

elementos que indiquem que o genitor não possui condições de exercer a 

guarda, fixo a guarda compartilhada, estabelecendo como domicílio da 

menor, Bruna Fernanda Grando Oliveira, a residência da genitora. 3.1. 

Considerando que o genitor reside em outra Comarca, consigno que para 

não prejuízo de nenhuma das partes, o período de convivência com o 

genitor será durante as férias escolares, as quais serão divididas da 

seguinte forma: nas férias de julho, na primeira metade das férias 

escolares a menor ficará com o pai e na segunda metade das férias 

escolares a menor ficará com a mãe; nas férias seguintes inverte-se e 

assim sucessivamente; nas férias de verão, na primeira metade das férias 

escolares a menor ficará com a mãe e na segunda metade das férias 

escolares a menor ficará com o pai; nas férias seguintes inverte-se e 

assim sucessivamente. Expeça-se o respectivo termo de guarda. 4. Em 

virtude de prova pré-constituída, e, não havendo comprovação nos autos 

dos rendimentos do requerido, arbitro os alimentos provisórios em 30% 

(trinta por cento) do salário mínimo vigente, em favor da filha Bruna 

Fernanda Grando Oliveira, a ser colocado à disposição da parte 

requerente até o dia 10 (dez) de cada mês, 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, se houver interesse de incapaz. 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 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 atenção ao pedido feito em audiência 

(ID.24867153), bem como, considerando a necessidade de se priorizar a 

citação pessoal, proceda-se a localização do endereço da parte 

requerida, porém anoto que tal providência será realizada perante os 

órgãos conveniados ao Poder Judiciário, por solicitação no site do Tribunal 

de Justiça por meio do Portal dos Magistrados e SIEL. Se localizado 

endereço diverso do contido nos autos, cite-se nos moldes da decisão de 

ID. 15374667. Em concomitância, sem prejuízo, cite-se a parte executada 

por edital, nos moldes da decisão supra. Decorrido o prazo do edital sem 

manifestação, desde já decreto a revelia da parte ré e, por conseguinte, 

com fulcro no art.72, inciso II, do Código de Processo Civil, nomeio membro 

da Defensoria Pública atuante na Comarca de Sinop/MT como curador(a) 

especial da parte ré, devendo o curador ser intimado da presente, 

desconsiderando-se tal item caso ap esquisa de endereço e a citação 

pessoal reste frutífera. Após, intime-se a parte exequente para se 

manifestar em cinco dias e, abra-se vistas dos autos ao Ministério Público. 

Na sequência, conclusos. 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, Arnaldo de Sousa Nere, Analista Judiciário, 

digitei. SINOP, 11 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo art. 102/CNGC 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 
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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.

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006798-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPPE ANTONIO BARBOSA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO VILALVA JUNIOR OAB - MT22818/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

custas

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003314-50.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOIDE GONCALVES ANTUNES (AUTOR(A))

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 (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003314-50.2016.8.11.0015 

AUTOR(A): LOIDE GONCALVES ANTUNES 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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1011511-86.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA BOSCH BEZEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILO TENORIO BRAGA OAB - MT0014070A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1011511-86.2019.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 64.500,00 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS (1289) POLO 

ATIVO:SOLANGE APARECIDA BOSCH BEZEN POLO PASSIVO:MUNICIPIO 

DE SINOP e outros 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,11 de fevereiro de 2020.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003108-36.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEISE APARECIDA LUZETTI (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 #1003108-36.2016.8.11.0015 AUTOR: 

DEISE APARECIDA LUZETTI RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por DEISE APARECIDA 

LUZETTI BRAZ 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 09 de setembro de 2002, para o cargo de 

fisioterapeuta, Referência CE-024. 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. 5480932. Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada 

CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 6799694 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. 9347206 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 
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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. 6799694). 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 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 (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 (14/12/2016 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por DEISE APARECIDA LUZETTI BRAZ 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 
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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, 

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 
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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 

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.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001902-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1001902-16.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: CRISTINA BURATO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Diante da 

DECISÃO de ID. 25510849 e CERTIDÃO de ID. 28630666, DETERMINO a 

EXPEDIÇÃO do competente ALVARÁ de LIBERAÇÃO e consequentemente 
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o LEVANTAMENTO dos VALORES a serem transferidos para a conta da 

parte Exequente; II – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003519-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISAURA RODRIGUES BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT22899/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, visualizando os autos, constatamos que o 

(s) documento (s) juntado (s), s. m. j., não são suficientes para a 

elaboração eficaz do cálculo determinado. CERTIFICO mais, que, data 

vênia, entendemos que é necessário um comprovante de remuneração da 

época para tal mister, ou seja, no mínimo, fevereiro/1994. CERTIFICO 

finalmente, que sem esses elementos não é possível realizar qualquer ato 

nesses autos. O referido é verdade e dou fé.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011990-79.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ OAB - MT22471/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA - ME (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 1011990-79.2019.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 60.000,00 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO:G. 

A. D. S. POLO PASSIVO:ESTADO DE MATO GROSSO e outros 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,11 de fevereiro 

de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000531-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON RODRIGUES VASQUES (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 #1000531-51.2017.8.11.0015 

EXEQUENTE: JEFFERSON RODRIGUES VASQUES EXECUTADO: 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: 1003142-11.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA AKEMI KAMITANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR OAB - MT0017114A 

(ADVOGADO(A))

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 #1003142-11.2016.8.11.0015 

AUTOR(A): PATRICIA AKEMI KAMITANI 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: 1003180-23.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SULAMIRTES PEREIRA DE BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

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 #1003180-23.2016.8.11.0015 

AUTOR(A): SULAMIRTES PEREIRA DE BARROS 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: 1002102-91.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IANE MARIA HERMANN (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 #1002102-91.2016.8.11.0015 

EXEQUENTE: IANE MARIA HERMANN EXECUTADO: 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 das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 165120 Nr: 13039-56.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO FERNANDES & CIA LTDA, 

AGUINALDO FERNANDES, LIDIA PISSINATI GUERRA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER FÉLIX DE MACEDO - 

OAB:MT/9.115

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

I - DEFIRO o PETITÓRIO de fls.27-28 (a numerar), no sentindo de 

determinar a CITAÇÃO do EXECUTADO, via postal, “A.R”, no endereço 

atualizado informado às fls.28, nos termos do art. 8, inc. I, da Lei nº. 

6.830/80;

II – Oportunamente, CONCLUSO para ULTERIORES DELIBERAÇÕES.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102417 Nr: 9390-88.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHOPPING DOS VIDROS LTDA, WILSON 

ANTÔNIO VENÂNCIO, JOSIANE MADRUGA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR 

(SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL) - OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Abro vistas à Fazenda Pública Estadual para, na pessoa de seu 

representante legal, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, acerca do 

Acórdão juntado aos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103918 Nr: 10893-47.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DIVINO APARECIDO PEGHIN COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:7184-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Abro vistas ao Município de Sinop para, na pessoa de seu representante 

legal, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado 

aos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 103932 Nr: 10769-64.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSDAL COMERCIO DE SERRAS E 

ABRASIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:7184-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Abro vistas ao Município de Sinop para, na pessoa de seu representante 

legal, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado 

aos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104260 Nr: 11239-95.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO VOLPATO PRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WOLFGANG LEO ARRUDA 

HERZOG - OAB:MT 6109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Abro vistas ao Município de Sinop para, na pessoa de seu representante 

legal, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado 

aos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104632 Nr: 11666-92.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:7184-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Abro vistas ao Município de Sinop para, na pessoa de seu representante 

legal, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado 

aos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104769 Nr: 11907-66.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LERNER ROLAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:7184-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Abro vistas ao Município de Sinop para, na pessoa de seu representante 

legal, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado 

aos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105837 Nr: 12636-92.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO GIL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Abro vistas ao Município de Sinop para, na pessoa de seu representante 

legal, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado 

aos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105878 Nr: 12888-95.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDAL MARTINES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Abro vistas ao Município de Sinop para, na pessoa de seu representante 

legal, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado 

aos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106131 Nr: 13016-18.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERSOLDAS COMERCIO MATERIAIS PARA 

SOLDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:7184-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Abro vistas ao Município de Sinop para, na pessoa de seu representante 

legal, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado 

aos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107433 Nr: 14441-80.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIA RODRIGUES ALFARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:7184-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Abro vistas ao Município de Sinop para, na pessoa de seu representante 

legal, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado 

aos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112454 Nr: 4734-54.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GONÇALVES DE AGUIAR NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Abro vistas ao Município de Sinop para, na pessoa de seu representante 

legal, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado 

aos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153851 Nr: 13254-66.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL FRANCISCO DESSORDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Abro vistas ao Município de Sinop para, na pessoa de seu representante 

legal, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado 

aos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155065 Nr: 13724-97.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAILTON SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Abro vistas ao Município de Sinop para, na pessoa de seu representante 

legal, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado 

aos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155452 Nr: 13983-92.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS JOSE KOENIG - SORVETERIA, 

MARCOS JOSÉ KOENIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Abro vistas ao Município de Sinop para, na pessoa de seu representante 

legal, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado 

aos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155480 Nr: 13996-91.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SUELI PRADO- BAR, MARIA SUELI 

PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Abro vistas ao Município de Sinop para, na pessoa de seu representante 

legal, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado 

aos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155490 Nr: 14001-16.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. CESAR MACEDO - ME, WASHINGTON 

CESAR MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Abro vistas ao Município de Sinop para, na pessoa de seu representante 

legal, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado 

aos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155546 Nr: 14028-96.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STAR FACTORING E FOMENTO MERCANTIL 

LTDA., MARIA SILENE MORETTI, RENATO LOCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Abro vistas ao Município de Sinop para, na pessoa de seu representante 

legal, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado 

aos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156365 Nr: 14290-46.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO GOMES DA SILVA - BAR, CELIO GOMES 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Abro vistas ao Município de Sinop para, na pessoa de seu representante 

legal, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado 

aos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164029 Nr: 11968-19.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA LIMA DE OLIVEIRA SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Abro vistas ao Município de Sinop para, na pessoa de seu representante 

legal, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado 

aos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164205 Nr: 12146-65.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLENE NEEMEG - BAR, SIRLENE NEEMEG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Abro vistas ao Município de Sinop para, na pessoa de seu representante 

legal, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado 

aos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164534 Nr: 12479-17.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINGÁ EMBALAGENS LTDA., MARIA DOS 

ANJOS SOUZA, RENATO DO NASCIMENTO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Abro vistas ao Município de Sinop para, na pessoa de seu representante 

legal, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado 

aos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164536 Nr: 12481-84.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MOREIRA DA COSTA - VARIEDADES, 

MARIA MOREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Abro vistas ao Município de Sinop para, na pessoa de seu representante 

legal, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado 

aos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164704 Nr: 12651-56.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ARAUJO DA SILVA -BAR, ANTONIO 

ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Abro vistas ao Município de Sinop para, na pessoa de seu representante 

legal, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado 
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aos Autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165120 Nr: 13039-56.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO FERNANDES & CIA LTDA, 

AGUINALDO FERNANDES, LIDIA PISSINATI GUERRA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER FÉLIX DE MACEDO - 

OAB:MT/9.115

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a)do(a/s)executados/ excipientes para 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da Impugnação à 

Exceção de Pré-Executividade juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190972 Nr: 12593-82.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENJAMIN PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)advogado(a)do(a)requerente para manifestar-se, no 

prazo de 05 (cinco) dias, acerca da informação de fls. 128/134, sobre a 

quitação do precatório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193504 Nr: 15266-48.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE PAULA - 

OAB:MT/10.374-B, KARLA CRISTINA WATANABE ARCHER - 

OAB:16.468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a)do(a)requerente para manifestar-se, no 

prazo de 05 (cinco)dias, acerca do despacho proferido nos autos 

0053038-80.2019.8.11.0000, juntado às fls. 226.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 206708 Nr: 8352-31.2014.811.0015

 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: CARLENE MARIA OLIVEIRA SODRÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Abro vistas para o(a) advogado(a) do(a) requerente manifestar-se no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado aos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129885 Nr: 9100-05.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ANTUNES FASTINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Abro vistas ao Município de Sinop para, na pessoa de seu representante 

legal, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado 

aos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115769 Nr: 7579-59.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Abro vistas ao Município de Sinop para, na pessoa de seu representante 

legal, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado 

aos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176092 Nr: 11760-98.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA MARIA DE ARAUJO DOS SANTOS - 

BAR, SONIA MARIA DE ARAUJO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Abro vistas ao Município de Sinop para, na pessoa de seu representante 

legal, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado 

aos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176697 Nr: 12421-77.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CELIA DA SILVA - SORVETERIA, 

MARIA CELIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Abro vistas ao Município de Sinop para, na pessoa de seu representante 

legal, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado 

aos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176980 Nr: 12739-60.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES PEREIRA DOS SANTOS FILHO-BAR, 

MOISES PEREIRA DOS SANTOS FILHO - BAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Abro vistas ao Município de Sinop para, na pessoa de seu representante 

legal, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado 

aos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177013 Nr: 12778-57.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORVALINA GOBBI BENTO

 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:

 INTIMAÇÃO do(a)advogado(a)do(a)requerente para manifestar-se, no 

prazo de 05 (cinco) dias, acerca da informação de fls. 313/316, sobre a 

quitação do precatório.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178466 Nr: 14315-88.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILIANE CRIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Abro vistas ao Município de Sinop para, na pessoa de seu representante 

legal, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado 

aos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178654 Nr: 14507-21.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARA APARECIDA LOUREIRO DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Abro vistas ao Município de Sinop para, na pessoa de seu representante 

legal, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado 

aos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178756 Nr: 14610-28.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CANDIOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Abro vistas ao Município de Sinop para, na pessoa de seu representante 

legal, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado 

aos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180169 Nr: 970-21.2013.811.0015

 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: MARIA APARECIDA CABOCLO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - 

OAB:MT 10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Abro vistas para o(a) advogado(a) do(a) requerente manifestar-se no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado aos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 260856 Nr: 4209-28.2016.811.0015

 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: JOÃO GONÇALVES DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CASTELLANI COSTI - 

OAB:OAB/MT 14769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Abro vistas para o(a) advogado(a) do(a) requerente manifestar-se no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado aos Autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 219200 Nr: 17801-13.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXECUTIVA NORTE TRANSPORTES LTDA-ME, 

ALAICE DOS SANTOS RUELIS, ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO DE MT, SUB-PROC. GERAL FISCAL) - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401/MT

 INTIMAÇÃO do(a)advogado(a)do(a/s)executado(s)/ excipiente(s), para 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da Impugnação da 

Exceção de Pré-Executividade.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005611-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVOR LUIZ GUINDANI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (ADVOGADO(A))

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 

#1005611-93.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP 

EXECUTADO: IVOR LUIZ GUINDANI Vistos etc. I - Diante da DECISÃO nos 

autos do AGRAVO de INSTRUMENTO nº 1001017-76.2020.8.11.0000 (ID. 

28803408), DETERMINO o LEVANTAMENTO dos VALORES, mediante a 

EXPEDIÇÃO de ALVARÁ ELETRÔNICO; II - Após, CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003314-50.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOIDE GONCALVES ANTUNES (AUTOR(A))

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 (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003314-50.2016.8.11.0015 AUTOR: 

LOIDE GONCALVES ANTUNES RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por LOIDE 

GONÇALVES DE AZEVEDO, 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 04/07/2008, conforme Termo 

de Posse datado de 07 de junho de 2011 para o cargo de zeladora, 

Referência CE-05. 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. 4508402. Pelo 

MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 5914943 

arguindo em preliminar a ilegitimidade ativa (limitação de ordem subjetiva), 

e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. A parte 
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Autora apresentou IMPUGNAÇÃO ao ID. Num. 6959309 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. 5914943). 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 2011, 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 (17/12/2016 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por LOIDE GONÇALVES DE AZEVEDO, 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 
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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, 

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 
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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 

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: 1002552-34.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO PEREIRA NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002552-34.2016.8.11.0015 AUTOR: 

EVANDRO PEREIRA NEVES RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por EVANDRO PEREIRA 

NEVES 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 28 de julho de 2003, para o cargo de professor com Lic. em 

matemática, 40h, 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 ao ID. Num. 4301788. 

Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 

4986971 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. 9890560 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. 4983957). 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 2003, 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 
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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 (30/11/2016 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por EVANDRO PEREIRA NEVES 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 

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 
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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 

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 
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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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001130-82.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR HOLZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANY SORAYA VANDERLINDE OAB - MT21819/O (ADVOGADO(A))

HELOISA LAIS LUNKES OAB - MT25488/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001130-82.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:GILMAR HOLZ 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HELOISA LAIS LUNKES, DAIANY 

SORAYA VANDERLINDE 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: 24/03/2020 Hora: 16:30 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 10 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: 1001143-81.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDISELMA DE OLIVEIRA ANDRADE DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENILSON TEIXEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001143-81.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:EDISELMA DE 

OLIVEIRA ANDRADE DE MATOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA POLO PASSIVO: ZENILSON TEIXEIRA 

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: 24/03/2020 Hora: 17:00 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 11 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: 1006148-55.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMAR RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1006148-55.2018.8.11.0015 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: 1000379-66.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON LUNKES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALCIONE COLOMBO (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.: 1000379-66.2018.8.11.0015 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: 1000943-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EMILIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT15308-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000943-79.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA EMILIANA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. O cumprimento da sentença far-se-á 

nos mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. 

Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao cumprimento de 

sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a respeito), 

intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, 

não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia pretendida, a 

contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida espontaneamente a 

sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente de modo automático 

a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, 

determino seja acrescida oportunamente ao montante neste cumprimento 

de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do 

Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 

523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que 

o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, 

acrescida a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a 

ser feita esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da 

penhora e da avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a 

penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu 

cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso 

por força do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens 

passíveis de penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, 

procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento 

do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 
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parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 09 de dezembro de 2019. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011850-28.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DA SILVA MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011850-28.2016.8.11.0015. REQUERENTE: MARCELO DA SILVA 

MOREIRA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos etc. O cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor 

dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento 

de sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se 

transitada em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a parte 

executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, 

pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse 

prazo da efetiva intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no 

aludido prazo, na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino 

seja acrescida oportunamente ao montante neste cumprimento de 

sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do 

Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 

523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que 

o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, 

acrescida a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a 

ser feita esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da 

penhora e da avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a 

penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu 

cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso 

por força do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens 

passíveis de penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, 

procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento 

do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 09 de dezembro de 2019. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001156-80.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIO ANTONIO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001156-80.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JUCELIO 

ANTONIO RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA 

REGINA NAVES SILVA BRAGA 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: 24/03/2020 Hora: 17:30 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 11 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: 1006838-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUEMAR MOREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-O (ADVOGADO(A))

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1006838-21.2017.8.11.0015. REQUERENTE: SUEMAR MOREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. O cumprimento da 

sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, 

ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao 

cumprimento de sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a 

respeito), intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se 

tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia 

pretendida, a contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida 

espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente 

de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida oportunamente ao 

montante neste cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 

2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 

– A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento” (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na 

hipótese de não pagamento, acrescida a referida multa, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, a ser feita esta desde logo também pelo 

senhor oficial de justiça. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas 

as partes. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, dela também 

deverá ser intimado seu cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 

842, incidentes neste caso por força do art. 513, todos do CPC. Não 

sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se a parte credora 

a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o 

adimplemento do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 

dias, manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 09 de dezembro de 2019. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011331-70.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/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.: 1011331-70.2019.8.11.0015 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: 1000450-34.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA FERNANDES PAULINO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO SAULO DA SILVA COLMATI OAB - MT0005424A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAISA COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA RODRIGUES ATAYDE RIVA OAB - MT14701/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.: 1000450-34.2019.8.11.0015 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: 1001998-02.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DA CRUZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-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.: 1001998-02.2016.8.11.0015 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: 1006905-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR ANTONIO BARRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A 

(ADVOGADO(A))

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARO RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA OAB - MT0016050A-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.: 1006905-83.2017.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 10/03/2020 17:45, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. ALMIR ANTONIO BARRES 

CPF: 004.937.558-02, GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI CPF: 

017.838.531-07, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI CPF: 

678.662.049-34, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI CPF: 831.842.019-53 

Endereço do promovente: Nome: ALMIR ANTONIO BARRES Endereço: 

AVENIDA DAS SIBIPIRUNAS, 4311 APT 04-D, - DE 3699 A 4311 - LADO 

ÍMPAR, SETOR RESIDENCIAL NORTE, SINOP - MT - CEP: 78550-340 

AMARO RODRIGUES CPF: 304.621.181-34 Endereço do promovido: Nome: 

AMARO RODRIGUES Endereço: RUA DINO RICARDO LORENZETTI, 1240, - 

ATÉ 499/500, LOTEAMENTO ALTO DA GLÓRIA, SINOP - MT - CEP: 

78558-400 Sinop, Terça-feira, 11 de Fevereiro de 2020. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001726-03.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE MATTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-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.: 1001726-03.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 11/03/2020 08:00, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. LEANDRO DE MATTOS SILVA 

CPF: 027.822.571-37, CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR 

CPF: 018.643.181-39 Endereço do promovente: Nome: LEANDRO DE 

MATTOS SILVA Endereço: RUA DAS CANELAS, 920, - ATÉ 419/420, 

JARDIM DAS VIOLETAS, SINOP - MT - CEP: 78552-154 Endereço do 

promovido: Nome: Banco OLÉ CONSIGNADO Endereço: Rua Alvarenga 

Peixoto, 974, Santo Agostinho, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30180-126 

Sinop, Terça-feira, 11 de Fevereiro de 2020. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002056-05.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISSANDRA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-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.: 1002056-05.2016.8.11.0015 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: 1010074-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN ALEX ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1010074-44.2018.8.11.0015 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: 1008054-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR TABILE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENEDILSON GRANJA DE ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0006317A (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.: 1008054-17.2017.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 11/03/2020 08:30, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. JULIO CESAR TABILE CPF: 

588.413.180-15 Endereço do promovente: Nome: JULIO CESAR TABILE 

Endereço: RUA DAS GÉRBERAS, 460, - DE 264/265 AO FIM, JARDIM 

PRIMAVERA, SINOP - MT - CEP: 78550-384 ENEDILSON GRANJA DE 

ARAUJO CPF: 322.771.481-72 Endereço do promovido: Nome: ENEDILSON 

GRANJA DE ARAUJO Endereço: RUA J-1, 46, SETOR RESIDENCIAL SUL, 

SINOP - MT - CEP: 78550-037 Sinop, Terça-feira, 11 de Fevereiro de 2020. 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013346-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA NATALI GUARNIERI OAB - MT21755/O (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO(A))

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-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.: 1013346-80.2017.8.11.0015 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: 1012653-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CARLO DA SILVA FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES OAB - MT21061/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERIDO)
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CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-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.: 1012653-96.2017.8.11.0015 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: 1005871-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA RODRIGUES KLEGIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-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.: 1005871-39.2018.8.11.0015 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: 1006783-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-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.: 1006783-36.2018.8.11.0015 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: 1009658-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT20091-O (ADVOGADO(A))

VALDEMIR JOSE DOS SANTOS OAB - MT0017597A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIDERA SEMENTES LTDA. (REQUERIDO)

EVEREST TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA ATALA CASTILHO OAB - MT0010769A (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.: 1009658-13.2017.8.11.0015 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: 1005772-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KAIO CESAR SOUZA BELGROVICZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-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.: 1005772-06.2017.8.11.0015 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: 1013213-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA GARCIA DOMINGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS RAMOS FRANCA OAB - MT0016144A (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))

 

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.: 1013213-38.2017.8.11.0015 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: 1000594-08.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO DE MOLAS NORTAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FINGER MASCARELLO OAB - MT0009669S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIREIRA SAO JOSE EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000594-08.2019.8.11.0015. REQUERENTE: POSTO DE MOLAS NORTAO 

LTDA - ME REQUERIDO: MADEIREIRA SAO JOSE EIRELI - EPP Vistos em 

Regime de Exceção. DEFIRO o pedido de id nº 25352295, de modo que 

SUSPENDO o presente feito pelo prazo de 30 (trinta) dias. Com o 

transcurso do prazo desta suspensão, INTIME-SE a requerente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 03 de dezembro de 2019. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000940-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANTOS FEITOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT15308-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-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.: 1000940-27.2017.8.11.0015 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: 1004429-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1004429-72.2017.8.11.0015 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: 1006447-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARAFINE E CARAFINE LTDA - ME (INTERESSADO)

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:

LUIS FERNANDO SILVA PEGO (REQUERIDO)

 

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.: 1006447-66.2017.8.11.0015 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006082-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA VERONEZES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-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.: 1006082-12.2017.8.11.0015 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: 1001178-41.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALYNE SILVEIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001178-41.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ALYNE SILVEIRA 

ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE PEREIRA DOS 

SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO PASSIVO: 

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 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: 25/03/2020 Hora: 10:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . CUIABÁ, 11 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: 1009075-57.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FERREIRA REGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009075-57.2019.8.11.0015. REQUERENTE: RAFAEL FERREIRA REGO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos em Regime de Mutirão. Verifico que o recurso interposto 

nos autos inicialmente preenche os requisitos de admissibilidade, vez que 

se trata da via pertinente (cabimento) para guerrear a decisão recorrida 

(art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no prazo legal (tempestividade) 

de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio 

de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de 

que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das 

vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). AGUARDE-SE o decurso de prazo para o(s) 

recorrido(s), querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. 

Decorrido o prazo supra, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

CUMPRA-SE. Sinop-MT, 04 de dezembro de 2019. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Mutirão

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 374035 Nr: 1704-25.2020.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KLEBER JUNIOR FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

De proêmio, apensem-se estes autos aos de cód. 366867.

Adiante, abra-se vistas ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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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)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000980-04.2020.8.11.0015. AUTOR: ANA PAULA ALMEIDA FERRACIOLLI 

REU: OI BRASILTELECOM Vistos etc. Pretensão de cancelamento de 

cobrança, c/c indenização por danos morais, com pedido de liminar em 

tutela provisória de urgência, proposta por Ana Paula Almeida Ferraciolli 

em face de Oi Móvel S/A, ambos qualificados. Com arrimo nos princípios 

da simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem como em 

interpretação extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o 

relatório. Decido o pedido liminar em tutela de urgência. A antecipação dos 

efeitos da tutela de mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. 

Verificado que a parte promovente trouxe elementos hábeis a demonstrar 

o preenchimento dos requisitos necessários e indispensáveis à 

concessão da tutela cobiçada, previstos no art. 300 do Código de 

Processo Civil, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. Antes de adentrar a análise 

dos requisitos da tutela de urgência, deve ser enfatizado a inviabilidade do 

desmembramento da fatura contestada, até porque trata-se de documento 

com um único código de barras, a impedir o pagamento parcial de valores. 

Pedido um tanto inusitado e infactível. Portanto, cabível, no máximo, 

apreciar o pedido de suspensão da exigibilidade da multa aliada ao 

depósito em juízo do valor de R$ 174,85. Assim será decidido. No 

compulsar dos autos, prima facie, em Juízo de cognição sumária, 

superficial e não plena, o pedido de tutela de urgência merece acolhida. 

Extraído dos autos que a parte promovente firmou contrato de prestação 

de serviços com a demandada em março de 2019, consistente em pacote 

de telefonia fixa e internet. Sustentou a demandante que os serviços 

prestados foram de péssima qualidade, o que ensejou na solicitação de 

cancelamento dos serviços em 30/01/2020, oportunidade em que foi 

informada da ausência de taxas ou multas inerentes ao cancelamento. 

Contudo, ao receber a fatura para pagamento verificou a cobrança de 

multa no valor de R$ 503,25. Dessa forma, pretende a demandante a 

concessão dos efeitos da tutela de urgência para o desmembramento da 

conta e da multa aplicada, com consequente suspensão da exigibilidade 

em caráter temporário da multa até decisão final de mérito. In casu 

existente o vínculo contratual entre as partes, a incidir o regramento do 

Código de Defesa do Consumidor, de acordo com os arts. 2º e 3º do CDC, 

pois configurada a relação de consumo com nitidez. A documentação 

apresentada pela parte autora juntamente com a petição inicial dá suporte, 

nessa sede de cognição sumária, à pretensão pleiteada, uma vez que 

evidencia a probabilidade do direito invocado. Com efeito, verificado os 

elementos que evidenciam a probabilidade do direito, notadamente o 

documento agregado no Id. 28910014, a demonstrar que os serviços 

contratados não possuem fidelização, o que indica irregularidade na multa 

aplicada. Sendo assim, nesta conjuntura, probabilidade razoável de 

sucesso da tese de ser indevido o valor cobrado a título de multa. Noutro 

giro, é indubitável o perigo de dano no caso em apreço, precisamente em 

relação à continuidade da cobrança de multa aparentemente indevida, se o 

provimento for concedido apenas em decisão final de mérito. Isso é 

sintomático, afluindo efetivo perigo de dano. Outrossim, o contorno 

postulado em adiantamento da tutela não sugere prejuízo desmedido à 

promovido. Pelo contrário, apenas resguardaria uma posição da parte que 

ora se diz afetada, segundo sua tese. Além do mais, o provimento a ser 

adiantado, provisoriamente, é facilmente reversível a qualquer momento. 

Presentes os requisitos do art. 300, caput e seus parágrafos, do Código 

de Processo Civil. Por derradeiro, convém destacar a incidência do Código 

de Defesa do Consumidor ao presente caso, uma vez que, levando-se em 

conta os conceitos de consumidor e de fornecedor estampados nos arts. 

2º e 3º ambos do CDC, conclui-se que a parte promovida está sujeita às 

delimitações e implicações decorrentes das relações de consumo. Por 

conta dessa nuance, a pretendida inversão do ônus da prova deve ser 

conferida, a teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, posto que da exposição 

dos fatos afloram alegações verossímeis que podem configurar 

vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da parte autora em relação à 

parte requerida. Sendo assim, como direito básico do consumidor, a 

postulação faz sentido, revelando-se condizente, inclusive por conta do 

dever irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, sob risco de 

receber a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, facilitar-lhe a 

defesa de seus direitos, sobretudo a inversão do ônus probatório, que 

pediu expressamente a seu favor e merece acolhimento. Isto posto, hei 

por bem deferir o pedido de tutela provisória de urgência, de modo a 

determinar o depósito em Juízo do valor tido como incontroverso, no valor 

de R$ 174,85, a ser realizado na conta “depósitos judiciais”, vinculados a 

este processo, bem como a suspensão da exigibilidade da multa lançada 

na fatura agregada no Id. 28910010, no valor de R$ 503,25, até ulterior 

deliberação deste Juízo. Defiro a inversão do ônus da prova, a teor do art. 

6.º, inciso VIII, do CDC, dada a vulnerabilidade e a hipossuficiência do 

consumidor. Cite-se a parte promovida, intimando-a ainda a comparecer à 

audiência de conciliação, oportunidade em que poderá oferecer defesa 

escrita ou oral, por meio de advogado (se a pretensão extrapolar 20 

salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo de até 05 dias após a 

realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 20 

da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte promovente, na pessoa de seu 

advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob 

pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). Quanto 

ao pleito de justiça gratuita, sendo a causa no âmbito do primeiro grau 

processada gratuitamente, postergo a análise do pedido para o momento 

oportuno, na fase recursal, se for o caso. Serve a presente como carta 

precatória, ofício, carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 10 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-97.2020.8.11.0015

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

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

FLAVIA LUCIA BITTAR GONCALVES OAB - 625.686.636-34 

(REPRESENTANTE)

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. (INTERESSADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000256-97.2020.8.11.0015. REPRESENTANTE: FLAVIA LUCIA BITTAR 

GONCALVES INTERESSADO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. 

Vistos etc. Embargos declaratórios aviados por Flávia Lúcia Bittar 

Gonçalves em face de Movida Locação de Veículos, apontando erro 

material no nome das partes indicadas no decisum que indeferiu a tutela 

provisória de urgência, bem como contradição do Juízo ao deferir a 

inversão do ônus da prova. Pugnou, ainda, pela concessão da liminar, 

oferecendo caução consistente em um veículo Corola, 2018/2019. É o 

mínimo relatório. Decido. Embargos declaratórios opostos no prazo legal, 

tal como reza o art. 1.023 do Código de Processo Civil. Devem ser 

recebidos e apreciados, o que passo a fazer. De proêmio, necessário 

enfatizar que os embargos de declaração têm a precípua finalidade de 

completar a decisão, integrando-a, de maneira a extirpar obscuridade, 

eliminar contradição, suprir omissão ou dissipar erro material. Decisão 

obscura é aquela que falta clareza concernente à sua redação, trazendo 

dúvidas quanto à adequada compreensão da ideia exposta na decisão 

judicial. Contraditória é a decisão que encerra duas ou mais proposições 

ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A omissão que enseja 

complementação por meio de embargos declaratórios é a que incorreu o 

juízo sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, porque a parte 

requereu ou porque a matéria era de ordem pública. Pois bem. Alegada 

contradição deste Juízo ao inverter o ônus da prova e indeferir a tutela de 

urgência pelo não preenchimento do requisito da probabilidade do direito. 

Percebido que a parte promovente pretende é alteração da decisão. 

Matéria não alcançada pelos embargos declaratórios. Não há contradição 

na decisão debatida, porquanto foram analisadas as minudências trazidas 

no processo. Ao rediscutir matéria já enfrentada por este Juízo, a parte 

embargante apenas demonstra inconformismo quanto ao resultado da 

decisão. Inexiste contradição porque a inversão do ônus probatório não 

faz desaparecer o ônus da parte autora de fazer prova quanto aos fatos 

constitutivos de seu direito, tendo em vista que a hipossuficiência deve 

ser em relação à capacidade de produzir a prova e não de forma 

impositiva em prol do consumidor, que deve instruir seu pedido com 

elementos mínimos que permitam a aferição dos fatos narrados, a teor do 

art. 373, inciso I, do CPC. Os documentos agregados pela parte 

promovente não foram suficientes para o convencimento do Juízo neste 

momento processual. O que não significa que é indevida a inversão do 

ônus da prova. Alegada contradição que não guarda qualquer correlação 

com a análise dos requisitos da tutela de urgência, já que os efeitos da 

inversão do ônus da prova não se refletem na fase postulatória da 

demanda, e, sim, na instrutória. Argumentação que não faz sentido. Não 

há contradição alguma a ser resolvida para integrar a decisão e, 

consequentemente, criar o efeito infringente pretendido, pois não há 

elementos já analisados capazes de autorizar o deferimento do 

provimento. Ainda, não há novos fatos e/ou provas, a tornar defeso ao 

juízo a apreciação das questões já decididas anteriormente, conforme 

dicção do art. 505 do Código de Processo Civil: “Art. 505. Nenhum juiz 

decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: 

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio 

modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte 

pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos 

prescritos em lei.” Entrementes, giza-se que, ao apreciar o pleito 

formulado, este Juízo fez a análise de todos os documentos acostados 

aos autos, convencendo-se do indeferimento da medida. Sob este 

aspecto, insta consignar que, tendo sido o pleito indeferido, evidente que 

este Juízo, neste incipiente momento processual, não coaduna com o 

posicionamento esposado pela parte autora, razão pela qual 

imprescindível submeter o feito ao crivo do contraditório e ampla defesa, 

sobretudo a fim de fornecer uma decisão mais segura a respeito do caso. 

Não há nessa sede de cognição sumária, um juízo de certeza e 

probabilidade segura acerca do direito alegado, visto que não se revela 

consistente no momento. O pleito liminar depende de uma análise 

conjuntural muito maior, a demandar instrução processual, garantindo o 

contraditório. Outrossim a prestação de caução pela parte promovente 

não dispensa, de forma automática, a comprovação dos requisitos 

necessários para concessão da tutela de urgência pretendida, a teor do 

art. 300 do CPC. A garantia do juízo não supre o preenchimento do 

requisito da probabilidade do direito alardeado. Ademais, importa destacar 

que para a concessão da tutela de urgência, é necessária a presença 

simultânea dos dois requisitos, a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. Isto é, a ausência de um deles 

leva fatalmente ao indeferimento da medida. É o caso, porquanto ausente 

a probabilidade do direito, a tornar desnecessária a análise do requisito do 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, não 

evidenciado suficientemente o direito aduzido, ausente o primeiro requisito 

para o deferimento da tutela de urgência pretendida, preconizado pelo art. 

300, caput, do CPC. Não há como ser concedida. Por derradeiro, conforme 

ventilado pela parte embargante, certo que houve um equívoco que levou 

a erro material quanto à identificação das partes e o objeto da demanda. 

Inexatidão material que deve ser reparada desde logo. Isto posto, 

admitidos os presentes e tempestivos embargos declaratórios, acolho a 

pretensão neles deduzida para julgá-los procedentes, em parte, de modo a 

corrigir na decisão de Id. 28318825 o seguinte: “Pretensão declaratória de 

inexistência de débito e indenização por danos morais, com pedido de 

liminar em tutela provisória de urgência, ajuizada por Flávia Lúcia Bittar 

Gonçalves em face de Movida Locação de Veículos S.A., ambos 

qualificados”. Permanecem hígidos os demais termos da decisão de Id. 

28318825. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 10 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000320-10.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MAIA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

CENTURYON COMERCIO DE MOTOS LTDA (REQUERIDO)

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000320-10.2020.8.11.0015. REQUERENTE: ALEXANDRE MAIA DE 

MIRANDA REQUERIDO: CENTURYON COMERCIO DE MOTOS LTDA, 

YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA, YAMAHA ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA, ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Verificado através do petitório retro, pugnou a parte promovente pela 

reapreciação do pedido formulado na inicial, a fim de que seja concedida 

tutela de urgência para determinar que a parte promovida realize a 

suspensão do protesto lançado em seu nome, além de vedar cobranças 

relativas ao suposto consórcio e negativar seus dados. Ocorre, porém, 

que tal pleito já foi analisado e indeferido pela decisão mencionada. Nesta 

senda, não havendo novos fatos e/ou provas, é defeso ao juízo a 

apreciação das questões já decididas anteriormente, conforme dicção do 

art. 505 do Código de Processo Civil: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá 

novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, 

tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação 

no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a 

revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos 

em lei.” In casu não trouxe aos autos elementos que justifiquem a 

reapreciação do decidido, eis que requer que seja reconsiderada a 

decisão anterior. Entrementes, giza-se que, ao apreciar o pleito formulado, 

este Juízo fez a análise de todos os documentos acostados aos autos, 

convencendo-se do deferimento parcial da medida. Os demais pedidos 

liminares dependem de uma análise conjuntural muito maior, a demandar 

instrução processual, garantindo o contraditório. Assim, verificado a 

ausência de provas razoáveis a indicar que a parte promovente está com 

risco iminente de ter seus dados negativados perante os órgãos de 

proteção ao crédito pela terceira promovida ou indícios de cobranças em 

razão do suposto consórcio. Sob este aspecto, insta consignar que, tendo 

sido o pleito deferido parcialmente, evidente que este Juízo quer 

resguardar os direitos das partes no decorrer processual, de modo que 
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não há como impedir o Estado de exercer sua função precípua de 

arrecadação, sem qualquer elemento consistente para tanto. Noutro giro, a 

tese de inexistência de relação jurídica por enquanto suportada só na 

versão da parte promovente, não possui o condão de acarretar na 

suspensão de um protesto que, aparentemente, está regular. Isto posto, 

indefiro o pedido de Id. 28906191 e por consectário, mantenho a decisão 

de Id. 28753031 pelos seus próprios fundamentos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 10 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013819-95.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCIANO DIAS TADIOTTO (REQUERENTE)

GLEIDSON FERREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SANTOS BARBOSA OAB - MT24850/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESEQUIEL RAMOS DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1013819-95.2019.8.11.0015. REQUERENTE: GLEIDSON FERREIRA DE 

JESUS, JOSE LUCIANO DIAS TADIOTTO REQUERIDO: ESEQUIEL RAMOS 

DE SOUZA Vistos etc. Postulou a parte promovente pelo cancelamento da 

solenidade aprazada para 12/02/2020, ante a ausência de citação da 

parte promovida e pela concessão de prazo de 05 dias para nova 

manifestação. Defiro o postulado no Id. 29091575, visto que conforme 

certificado pelo senhor oficial de justiça no Id. 28590675, não foi possível 

proceder a citação da parte promovida. Assim, concedo prazo de 05 dias 

para a parte promovente informar novo endereço para citação ou pugnar 

o que entender de direito, sob pena de extinção do feito. Após façam os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 11 de fevereiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000384-20.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELI CALGARO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA DE SOUSA JEDLIKA OAB - MT27785/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000384-20.2020.8.11.0015. AUTOR: GRACIELI CALGARO REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Pretensão anulatória, c/c indenizatória por danos morais, com pedido de 

tutela provisória de urgência, aviada por Graciele Calgaro em face de 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A., ambos qualificados. 

Com arrimo nos princípios da simplicidade, oralidade, informalidade, 

economia processual e celeridade que regem o sistema dos Juizados 

Especiais, bem como em interpretação extensiva ao art. 38 da Lei nº 

9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o pedido liminar em tutela de 

urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de mérito é cabível desde 

que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 

300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Segundo o escólio de 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao 

Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos 

Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, distintas e não 

cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira 

hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo 

expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a 

concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era 

exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida 

cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é 

preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do direito por 

ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar 

a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução”. 

Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência 

destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. 

Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela 

possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade a audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. Calha assentar que os litigantes em geral 

devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. Linha de atuação 

traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde por perdas e danos 

aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de má-fé, entre 

outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, incisos II 

e III, do mesmo diploma instrumental. Nesse passo, de acordo com a 

documentação coligida na inicial, a parte promovente não produziu provas 

de chofre capazes de corroborar a afirmação de ser indevida a cobrança 

decorrente da recuperação de consumo, especialmente referente aos 

valores de sua média mensal pretérita e imediatamente posterior à data da 

inspeção, de forma a demonstrar que não houve alteração de consumo 

após a vistoria realizada pela demandada, a fim de realçar sua tese. Sem 

o que fica um tanto aniquilada nesta senda ainda incipiente do feito. A 

probabilidade do direito é a plausibilidade do direito alegado, já que sua 

existência ou inexistência será declarada ao final do processo. Oportuno 

frisar que para a concessão da tutela de urgência é necessária a 

presença simultânea dos dois requisitos. Isto é, a ausência de um deles 

leva fatalmente ao indeferimento da medida. De mais a mais, a vistoria 

realizada pela demandada possui presunção de veracidade, havendo 

regulamentação para sua realização (Resolução n° 414/2010 da ANEEL), 

razão pela qual a constatação de eventual nulidade da inspeção e, 

consequentemente do débito em discussão, demanda dilação probatória 

para sua elucidação, não havendo neste momento de cognição sumária, 

qualquer prova apta a desconstituir a legitimidade da cobrança. Noutro 

giro, havendo postulação a qualquer tempo, no curso da lide, levantados 

elementos de convicção suficientes, poderá ser reapreciado o pedido de 

antecipação de tutela. Outrossim, convém destacar a incidência do Código 

de Defesa do Consumidor ao presente caso, uma vez que, levando-se em 

conta os conceitos de consumidor e de fornecedor estampados nos arts. 

2º e 3º ambos do CDC, conclui-se que a parte promovida está sujeita às 

delimitações e implicações decorrentes das relações de consumo. Por 

conta dessa nuance, a pretendida inversão do ônus da prova deve ser 

conferida, a teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, posto que da exposição 

dos fatos afloram alegações verossímeis que podem configurar 

vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da parte autora em relação à 

parte requerida. Isto posto, indefiro o pedido de tutela de urgência. 

Ausente a probabilidade do direito, a teor do art. 300 do CPC. Defiro a 

inversão do ônus da prova, a teor do art. 6.º, inciso VIII, do CDC, dada a 

vulnerabilidade e a hipossuficiência do consumidor. Cite-se a parte 

promovida, intimando-a ainda a comparecer à audiência de conciliação, 

oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado (se a pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa 

escrita no prazo de até 05 dias após a realização da audiência (Enunciado 

04 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso), sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na 

petição inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte promovente, na 

pessoa de seu advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também 

comparecer, sob pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/1995). Quanto ao pleito de justiça gratuita, sendo a causa no âmbito 

do primeiro grau processada gratuitamente, postergo a análise do pedido 

para o momento oportuno, na fase recursal, se for o caso. Serve a 

presente como carta precatória, ofício, carta/mandado de citação e/ou 

intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 11 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000790-41.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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DILMAIR CALLEGARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO SEGURA OAB - MT4722-O (ADVOGADO(A))

WILSON CLAUDIO DA SILVA FILHO OAB - MT24278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000790-41.2020.8.11.0015. REQUERENTE: DILMAIR CALLEGARO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Pretensão anulatória de auto 

de infração de trânsito, com pedido liminar em tutela provisória de 

urgência, aviada por Dilmair Calegaro em face de Município de Sinop, 

devidamente qualificados. Com arrimo nos princípios da simplicidade, 

oralidade, informalidade, economia processual e celeridade que regem o 

sistema dos Juizados Especiais, bem como em interpretação extensiva ao 

art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o pedido 

liminar em tutela de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de 

mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos que evidenciem a 

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

processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Os litigantes em geral devem expor os fatos em 

juízo conforme a verdade. Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, 

do CPC. Responde por perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, 

art. 81). É litigante de má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a 

verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir objetivo ilegal. 

Força dos arts. 79 e 80, incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. 

Essa é a síntese desse relevante instituto. No compulsar dos autos, prima 

facie, em Juízo de cognição sumária, superficial e não plena, o pedido de 

tutela de urgência merece acolhida. A parte promovente busca, em sede 

de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos dos autos de infrações de 

trânsito nº FS00002261 e nº FS00000679, para vedar o ente promovido 

em realizar a cobrança das multas e aplicar a pena de perda da pontuação 

em sua CNH. A causa de pedir desta demanda centra-se na tese de 

nulidade dos autos de infrações, em razão da inobservância do prazo 

legal para notificação, a teor do art. 281, inciso II, do CTB. In verbis: “Art. 

281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida 

neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto 

de infração e aplicará a penalidade cabível. Parágrafo único. O auto de 

infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente: I - se 

considerado inconsistente ou irregular; II - se, no prazo máximo de 

sessenta dias, não for expedida a notificação da autuação”. De acordo 

com o dispositivo acima transcrito, o auto de infração será arquivado e 

seu registro julgado insubsistente se, no prazo máximo de trinta dias, não 

for expedida a notificação da autuação. Noutras palavras, a Lei instituiu 

um prazo decadencial de 30 dias para a autoridade de trânsito expedir a 

notificação da autuação ao infrator. É certo que os autos de infrações que 

instruem o feito tratam-se da primeira notificação de autuação. Isso porque 

a súmula 312 do STJ dispõe que: “no processo administrativo para 

imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da 

autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”. Nesse 

compasso, a primeira notificação cientifica o autuado da infração para 

eventual apresentação de defesa. A segunda notificação, com objetivo 

diverso, informa o prosseguimento do processo administrativo, para que 

se defenda da sanção aplicada. A primeira notificação da autuação, 

conforme já dito, deve ser expedida no prazo de 30 dias, a teor do art. 

281, parágrafo único, inciso II, do CTB. Pois bem. A documentação 

apresentada pela parte autora juntamente com a petição inicial dá suporte, 

nessa sede de cognição sumária, à pretensão pleiteada, uma vez que 

evidencia a probabilidade do direito invocado. Os dois autos de infrações 

agregados, ambos lançados em nome da parte promovente, por transitar 

em velocidade superior à máxima permitida, aplicados respectivamente em 

28/09/2019 às 08:28 horas e 01/10/2019 às 08:37 horas, foram expedidas 

em 11/12/2019. Razão que dá suporte à probabilidade do direito alardeado, 

eis que as expedições das notificações se deram em prazo superior ao 

que determina a retromencionada Lei, de modo que, aparentemente, se 

operou a decadência do direito de punir do ente promovido. A propósito, 

seguem arestos a seguir com destaques em negrito: “APELAÇÃO CIVEL - 

AÇÃO ORDINÁRIA OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE MULTA DE 

TRÂNSITO - ALEGAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL DE 

30 (TRINTA) DIAS - OCORRÊNCIA - AUTO DE INFRAÇÃO EXPEDIDO FORA 

DO LAPSO TEMPORAL DE 30 DIAS - NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. I - A sistemática 

adotada pela Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) prevê duas 

notificações para que seja considerada válida a imposição de multa ao 

condutor-infrator: a primeira, no momento da lavratura do auto de infração, 

ocasião em que é aberto prazo para oferecimento de defesa prévia; e a 

segunda, por ocasião da aplicação da penalidade pela autoridade de 

trânsito; II - No caso dos autos muito embora o documento de fl. 31 

descreva que a notificação fora expedida no dia 14/10/2005, ele não 

serve, para comprovar a expedição de qualquer documento haja vista se 

tratar de relatório de atividade; III - Ademais, somente com a fotocópia da 

notificação, ou com o comprovante de postagem, seria possível provar a 

real data de expedição. IV- Uma vez não havendo notificação do infrator 

para defesa dentro de 30 dias, opera-se a decadência do direito de punir 

do Estado, conforme o artigo 281, parágrafo único, II, do CTB. V- Portanto, 

entendo que o órgão de trânsito não cumpriu a determinação legal ao 

expedir a notificação no prazo superior a 30 (trinta) dias que compreende 

a data do cometimento da infração e a data da expedição do AR de 

notificação. Portanto, resta insubsistente o auto de nº B21366449. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (Apelação Cível nº 201200221959 nº 

único0023656-06.2006.8.25.0001 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça 

de Sergipe - Relator (a): Ruy Pinheiro da Silva - Julgado em 29/07/2013)”. 

(TJ-SE - AC: 00236560620068250001, Relator: Ruy Pinheiro da Silva, Data 

de Julgamento: 29/07/2013, 1ª CÂMARA CÍVEL); “APELAÇÕES CÍVEIS. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AUTO 

DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NULIDADE. DECADÊNCIA DO DIREITO DE 

APLICAR A PENALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 

1. É ilegal a imposição de multa de trânsito sem procedimento 

administrativo regular e que assegure ao autuado o exercício do direito de 

defesa por meio do contraditório. Decorrido o prazo de 30 dias sem que 

tenham sido expedidas as notificações de autuação que trata o inciso IIdo 

parágrafo único do art. 281 do CTB, decai o ente público do direito de 

aplicar a penalidade. Matéria consolidada por meio de recurso julgado sob 

o regime do artigo 543-C do CPC: REsp nº 744748/RS. 2. É imperiosa a 

majoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, quando 

este foi estabelecido fora dos parâmetros legais (art. 20 do CPC). 

APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA E DESPROVIDA A DA RÉ. (Apelação 

Cível Nº 70052540424, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Arno Werlang, Julgado em 19/12/2012)”. (TJ-RS - AC: 

70052540424 RS, Relator: Arno Werlang, Data de Julgamento: 19/12/2012, 

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

15/02/2013). Por sua vez, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, de igual forma, é público e notório, eis que além das multas, há 

a subtração dos pontos na carteira de motorista da parte demandante, a 

evidenciar graves prejuízos sem que se oportunize a discussão das 
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autuações, em tese, indevidas. De mais a mais, suspensão dos efeitos 

das autuações, ao menos até o julgamento final da demanda, não trará 

prejuízos à parte promovida, sendo possível a sua reversão a qualquer 

momento caso constatada a improcedência dos pedidos, uma vez que as 

multas, acaso verificada a legalidade das notificações, podem ser 

posteriormente cobradas. Dessa forma, estando preenchidos, na 

hipótese, os requisitos exigidos pela legislação processual, evidenciando, 

ainda, a urgência no provimento liminar requerido, possível se mostra o 

deferimento da tutela de urgência pretendida. Isto posto, com espeque no 

art. 300 do Código de Processo Civil, defiro a tutela provisória de urgência, 

de modo a determinar a suspensão dos efeitos dos autos de infração de 

trânsito nº FS00002261 e nº FS00000679, além de vedar a parte 

promovida de realizar cobranças dos valores das multas e subtrair 

pontuação na CNH da parte promovente, até ulterior deliberação deste 

Juízo. Com fulcro no art. 334, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, 

dispenso audiência de conciliação ou mediação, em vista do enunciado n.º 

01 dos Juízes dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado de 

Mato Grosso: “Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa”. Nada impede, contudo, que a audiência conciliatória 

ocorra se for do interesse do requerido. Cite-se o requerido para 

contestar em 30 dias, conforme enunciado retromencionado. Consigne-se 

no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 344 do CPC). Serve 

a presente decisão como carta precatória, ofício, carta/mandado de 

citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 11 de fevereiro 

de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000909-02.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE REGINA FEYH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARCOS REMPEL OAB - MT23902/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000909-02.2020.8.11.0015. AUTOR(A): GRACIELE REGINA FEYH REU: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Pretensão de obrigação de fazer, c/c declaratória de 

nulidade de multa imposta por infração de trânsito, c/c indenizatória e 

pedido liminar em tutela provisória de urgência, aviada por Graciele Regina 

Feyh em face de Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT, 

devidamente qualificados. Com arrimo nos princípios da simplicidade, 

oralidade, informalidade, economia processual e celeridade que regem o 

sistema dos Juizados Especiais, bem como em interpretação extensiva ao 

art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o pedido 

liminar em tutela de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de 

mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos que evidenciem a 

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

processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. (...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Os litigantes em geral devem expor os fatos em 

juízo conforme a verdade. Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, 

do CPC. Responde por perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, 

art. 81). É litigante de má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a 

verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir objetivo ilegal. 

Força dos arts. 79 e 80, incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. 

Essa é a síntese desse relevante instituto. No compulsar dos autos, prima 

facie, em Juízo de cognição sumária, superficial e não plena, o pedido de 

tutela de urgência não merece acolhida. A parte promovente busca, em 

sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade da multa relativa 

a infração nº TSN118276905 para licenciamento do veículo e emissão do 

CRVL anual, sob o argumento de que a multa lançada no prontuário do 

veículo ocorreu em data anterior à aquisição do bem móvel. No caso em 

apreço, verificado que a parte promovente adquiriu o veículo Honda City 

LX Flex, 2009/2010, placas ARX1421, transferindo-o para em si em 

14/07/2017. A multa lançada no prontuário do veículo, a teor do documento 

aviado no Id. 28844120, ocorreu em 03/07/2017 às 09:25 horas, por 

ultrapassar pela contramão linha de divisão fluxo oposto, na cidade de 

Itaúba/MT, no valor de R$ 1.467,35. Não se pode olvidar que, a princípio, o 

adquirente do veículo é responsável pelo pagamento de débitos 

vinculados ao veículo, independentemente de sua responsabilidade e que 

a ausência de quitação impede o licenciamento do bem, nos exatos termos 

do art. 131, § 2º, do CTB. In verbis: “Art. 131. O Certificado de 

Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao 

Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo 

CONTRAN. § 2º O veículo somente será considerado licenciado estando 

quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e 

ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade 

pelas infrações cometidas. Isso porque as multas de trânsito possuem 

natureza de obrigação propter rem, de modo que os débitos inerentes 

acompanham o bem ao ser alienado. Não há vinculação a pessoa. Tanto é 

assim que estão vinculadas ao Renavam do veículo e não ao CPF do 

proprietário. A propósito, seguem arestos com destaques em negrito: 

“MULTAS DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES COMETIDAS POR ANTERIOR 

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ÔNUS QUE ACOMPANHA O VEÍCULO. 

OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PROVÁVEL DESATUALIZAÇÃO E FALHA 

NO SISTEMA DE DETRAN, QUE NÃO APONTOU A EXISTÊNCIA DE MULTAS 

PENDENTES À ÉPOCA DA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO E PERMITIU A 

EXPEDIÇÃO DE NOVO CERTIFICADO DE REGISTRO SEM QUE FOSSEM 

PAGAS, O QUE NÃO AFASTA A SUA EXIGIBILIDADE EM RELAÇÃO AO 

PROPRIETÁRIO ATUAL. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO NÃO 

PROVIDO.”  (TJ-SP -  APL:  00010785020128260053 SP 

0001078-50.2012.8.26.0053, Relator: Edson Ferreira, Data de Julgamento: 

11/12/2015, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

12/12/2015); “MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME 

NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO 

COMETIDA POR ANTERIOR PROPRIETÁRIO. NATUREZA PROPTER REM DA 

OBRIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ATUAL PROPRIETÁRIO DO 

VEÍCULO PELO PAGAMENTO. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA 

REEXAMINADA. 1. O cerne meritório recursal debatido consiste 

substancialmente na legalidade da cobrança de multa de trânsito a atual 

proprietário por infração cometida por proprietário anterior. 2. Aplicada a 

penalidade por infração de trânsito, caso ocorra posteriormente à venda 

do automóvel, o novo proprietário deverá responder por todas as 

obrigações que se vinculam à coisa, dentre elas encontram-se as multas 

de trânsito, categoria de obrigação denominada de propter rem, pois 

acompanha o bem ainda que venha a ser transferida a sua titularidade 

(REsp 687.021/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 19/05/2005, DJ 01/07/2005, p. 414). ACÓRDÃO: Vistos, 

relatados e discutidos os presentes autos de Reexame Necessário e 

Apelação Cível nº 0101991-67.2006.8.06.0001, em que são partes as 

acima indicadas, acorda a Segunda Câmara de Direito Público deste 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067612/2/2020 Página 204 de 375



Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade de votos, em 

conhecer do Recurso Voluntário, para dar-lhe provimento, reformando a 

sentença adversada, para declarar a legalidade e exigibilidade das multas 

de trânsito ora questionadas, nos termos do voto da Relatora. Sentença 

reexaminada. Fortaleza, 8 de novembro de 2017 DESEMBARGADORA 

MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA Presidente do Órgão Julgador e 

Re la to ra ” .  (TJ -CE -  AP L :  0 1 0 1 9 9 1 6 7 2 0 0 6 8 0 6 0 0 0 1  C E 

0101991-67.2006.8.06.0001, Relator: MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA, 

2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 08/11/2017) A multa, 

portanto, tem natureza de obrigação propter rem, ou seja, a obrigação 

acompanha o objeto, sendo de responsabilidade do proprietário do bem. 

Probabilidade do direito que não aflorou satisfatoriamente, o que impede, 

lamentavelmente, de garantir-lhe a tutela provisória de urgência 

pretendida. Dessa forma, não é possível admitir a tese como fundada o 

suficiente para garantir o adiantamento da tutela, uma vez que se revela 

temerária nessa conjuntura ainda um tanto fluida. Isto posto, indefiro a 

tutela de urgência cobiçada. Ausente o primeiro requisito do art. 300 do 

CPC, qual seja a probabilidade do direito alardeado. Quanto ao pleito de 

justiça gratuita, sendo a causa no âmbito do primeiro grau processada 

gratuitamente, postergo a análise do pedido para o momento oportuno, na 

fase recursal, se for o caso. Com fulcro no art. 334, § 4º, inciso II, do 

Código de Processo Civil, dispenso audiência de conciliação ou mediação, 

em vista do enunciado n.º 01 dos Juízes dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso: “Enunciado 1 – A critério do 

juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa”. Nada impede, contudo, que a 

audiência conciliatória ocorra se for do interesse do requerido. Cite-se o 

requerido para contestar em 30 dias, conforme enunciado 

retromencionado. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (art. 344 do CPC). Serve a presente decisão como carta precatória, 

ofício, carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 11 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015548-59.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA HENICKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARGARIDA KORPALSKI OAB - MT24061/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015548-59.2019.8.11.0015. REQUERENTE: TIAGO DA SILVA HENICKA 

REQUERIDO: AGUAS DE SINOP S.A Vistos etc. Mantenho a decisão de Id. 

29043470, pelos seus próprios fundamentos. Cumpra-se o referido 

decisum. Sinop - MT, 11 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 356493 Nr: 7980-09.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO DOS SANTOS PIRES, VINER DOS 

SANTOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

DIANA ALVES RIBEIRO - OAB:OAB/20370

 Certifico que, em razão do disposto na CNGC, artigo 1695, intimo o d. 

advogado DIANA ALVES RIBEIRO, para que no prazo de dez (10) dias, 

traga aos autos a comprovação da intimação da renuncia entregue ao 

mandante, ficando advertido de que nesse período continuará 

representando-o, para evitar-lhe prejuizos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 356495 Nr: 7982-76.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO DOS SANTOS PIRES, NATANAEL 

DA SILVA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

DIANA ALVES RIBEIRO - OAB:OAB/20370

 Certifico que, em razão do disposto na CNGC, artigo 1695, intimo o d. 

advogado DIANA ALVES RIBEIRO, para que no prazo de dez (10) dias, 

traga aos autos a comprovação da intimação da renuncia entregue ao 

mandante, ficando advertido de que nesse período continuará 

representando-o, para evitar-lhe prejuizos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 356496 Nr: 7983-61.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ BARANOSKI, LEONARDO DOS 

SANTOS PIRES, LUCAS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:OAB/20370, TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - OAB:23396/O

 Certifico que, em razão do disposto na CNGC, artigo 1695, intimo o d. 

advogado DIANA ALVES RIBEIRO, para que no prazo de dez (10) dias, 

traga aos autos a comprovação da intimação da renuncia entregue ao 

mandante, ficando advertido de que nesse período continuará 

representando-o, para evitar-lhe prejuizos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 262165 Nr: 4951-53.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DA SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061/B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DARVIN 

KRAUSPENHAR JUNIOR, para devolução dos autos nº 

4951-53.2016.811.0015, Protocolo 262165, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 372994 Nr: 953-38.2020.811.0015

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLÍCIA JUD. CIVIL DE 

SINOP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WELLINGTON SILVA 

ROCHA, para devolução dos autos nº 953-38.2020.811.0015, Protocolo 

372994, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 371271 Nr: 17439-35.2019.811.0015
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 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALÉCIO AGUERO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALÉCIO AGUERO PINHEIRO, Cpf: 

01821058143, Rg: 1926438-0, Filiação: Cornelia Aguero Pinheiro e 

Vanderli Cabral Pinheiro, data de nascimento: 03/10/1986, brasileiro(a), 

natural de Laguna Carapã-MS, convivente, pintor, autonomo, Telefone 66 

99716-5869. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR o autor dos fatos, da decisão de deferiu Medidas 

Protetivas em favor da vítima.

Resumo da Inicial: Trata-se de expediente remetido pela autoridade policial 

com pedido de mulher em situação de violência doméstica de deferimento 

de algumas medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/2006.

Despacho/Decisão: 1.O afastamento do requerido do lar;2.Que o requerido 

não se aproxime da requerente (distância mínima 100 metros), não lhe 

telefone e não lhe mande recados por quaisquer meios (mensagens de 

texto, whatsapp etc); e3.Que o requerido não vá à residência da 

requerente e de seus familiares, bem como ao seu local de trabalho, a fim 

de preservar a sua integridade física e psicológica.l

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, MARCOS ROGÉRIO 

PEREIRA, digitei.

Sinop, 10 de fevereiro de 2020

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 361696 Nr: 11313-66.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARKELLY ROCHA DA SILVA, DIEGO 

RODRIGO MACHADO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA 

- OAB:24202/O

 Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia e condeno 

o réu Diego Rodrigo Machado da Silva como incurso no artigo 33, caput, 

da Lei n° 11.343/2006 e a ré Markelly Rocha da Silva como incursa nos 

artigos 33, caput da Lei n° 11.343/2006 e 2º, caput, da Lei nº 

12.850/2013.Não obstante, absolvo os réus Diego Rodrigo Machado da 

Silva e Markelly Rocha da Silva do crime tipificado no artigo 35 da Lei nº 

11.343/2006, nos termos do art. 386, VII, do CPP.Passo à dosimetria da 

pena do réu Diego Ferreira dos Santos (...) 04 (quatro) anos e 02 (dois) 

meses de reclusão (...) regime inicial semiaberto (...) Passo à dosimetria da 

pena da ré Markelly Rocha da Silva.Pelo crime previsto no artigo 33, caput, 

da Lei nº 11.343/2006 (...) 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão (...) Pelo crime tipificado no artigo 2º, caput, da Lei nº 

11.343/2006 (...) 03 (três) anos de reclusão (...) O somatório das penas 

privativas de liberdade e de multa fixadas à ré perfaz o total de 08 (oito) 

anos e 04 (quatro) meses de reclusão (...) regime inicial fechado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 366432 Nr: 14346-64.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS EDUARDO BETIN DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS BORGES - 

OAB:OAB/MT 21.927

 Considerando que o magistrado titular do Juízo da 4ª Vara Criminal de 

Sinop/MT está afastado da jurisdição, em decorrência do falecimento de 

seu genitor (“licença nojo” – art. 248, caput, do COJE/TJMT), redesigno a 

audiência de instrução e julgamento para 12.3.2020 (quinta-feira), às 

15:45 horas.

Intime-se pessoalmente, por mandado, a testemunha comum Lucas de 

Oliveira Helias e requisitem-se as testemunhas policiais militares (f. 05), 

observando-se o disposto no art. 221, § 2º do CPP, arts. 351 e 370 do CPP 

e 980, § 1º da CNGCGJ/MT.

Cumpra-se e intimem-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 296111 Nr: 6045-02.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN PEREIRA MENDES, MAURICIO 

CARDOSO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MELGAR 

NASCIMENTO - OAB: 17.735-MT

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WILLIAN PEREIRA MENDES, Cpf: 

06133326107, Rg: 2808782, Filiação: Rosana Pereira da Silva e Jose 

Mendes de Brito, data de nascimento: 24/06/1998, brasileiro(a), natural de 

Brasilia-DF, convivente, estudante, serv. gerais, Telefone 66 99920-5032. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: a) INTIMAR o réu WILLIAN PEREIRA MENDES, acima qualificado, 

ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, do inteiro teor da 

sentença proferida nos autos supra identificados, abaixo transcrita, 

devendo o réu, no prazo de 05 dias, informar se pretende RECORRER, 

indicando o nome do advogado, não possuindo um, DECLARAR se 

pretende ser assistido pela Defensoria Pública. b) INTIMAR o réu para, no 

prazo de 05 dias, justificar o descumprimento das medidas cautelares 

impostas na decisão de fls. 147/v. c) INTIMAR o réu para, no prazo de 10 

dias, informar quais dos objetos apreendidos e descritos na certidão 

anexa lhe pertencem, bem como para, no mesmo prazo, comparecer nesta 

Secretaria da 4ª Vara Criminal para retirar os referidos objetos, mediante 

comprovação de propriedade.

Despacho/Decisão: Por todo o exposto, julgo procedente a denúncia e 

condeno o acusado Maurício Cardoso Rodrigues como incurso no artigo 

33, caput, da Lei n° 11.343/2006; condeno o acusado Willian Pereira 

Mendes como incurso no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 e art. 12 

da Lei n° 10.826/2003 em concurso material, nos termos do artigo 69, do 

código penal. Passo a dosimetria da pena do réu Maurício Cardoso 

Rodrigues. (...) faz jus, portanto, à causa de diminuição de pena prevista 

no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual, não havendo 

circunstâncias que justifiquem redução abaixo do máximo legalmente 

previsto, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), resultando na pena de 01 

(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) 

dias-multa. Diante do quantum de pena aplicado, e não havendo 

circunstâncias que justifiquem a fixação de regime mais rigoroso, em 

observância ao artigo 33, § 2º “c” do Código Penal, o regime de 

cumprimento da pena deve ser o inicial aberto. Deixo de substituir a pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois, considerando as 

circunstâncias da causa em que o réu foi preso, sendo apreendidas 

armas de fogo, munições, drogas ilícitas, balanças de precisão e objetos 

sem procedência, a substituição não se mostra suficiente para repressão 

e prevenção do crime (art. 44, III, do CP). No que diz respeito ao disposto 

no art. 387, § 1º, do CPP, concedo ao condenado o direito de apelar em 

liberdade, mantendo, entretanto, as medidas cautelares já fixadas em 

04.9.2017 (fls. 147/147v). Passo a dosimetria da pena do réu Willian 

Pereira Mendes. Com relação ao crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 

11.343/2006. (...) faz jus, portanto, à causa de diminuição de pena 

prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual, não 

havendo circunstâncias que justifiquem redução abaixo do máximo 

legalmente previsto, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), resultando na 

pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e 

sessenta e seis) dias-multa. Diante do quantum de pena aplicado, e não 

havendo circunstâncias que justifiquem a fixação de regime mais rigoroso, 

em observância ao artigo 33, § 2º “c” do Código Penal, o regime de 

cumprimento da pena deve ser o inicial aberto. Pelo crime tipificado no 
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artigo 12 da Lei 10.826/2003. (...) resultando na pena de 01 (um) ano de 

detenção e 10 (dez) dias multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo vigente na época dos fatos, a qual torno definitiva neste 

patamar, pois ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, na 

terceira fase. Diante do quantum de pena aplicado, em observância ao 

artigo 33, § 2º “c” do Código Penal, o regime de cumprimento da pena deve 

ser o inicial aberto. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos, com relação aos dois crimes imputados ao acusado 

Willian Pereira Mendes, pois, considerando as circunstâncias da causa em 

que o réu foi preso, sendo apreendidas armas de fogo, munições, drogas 

ilícitas, balanças de precisão, além de objetos sem procedência, a 

substituição não se mostra suficiente para repressão e prevenção desses 

crimes (art. 44, III, do CP). No que diz respeito ao disposto no art. 387, § 

1º, do CPP, concedo ao condenado o direito de apelar em liberdade, 

mantendo, entretanto, as medidas cautelares já fixadas em 04.9.2017 (fls. 

147/147v). Por fim, transitada em julgado, expeçam-se as guias de 

execução criminal definitiva, procedendo-se às devidas comunicações 

nos termos do artigo 982, § 1º, 983, §§ 1º, 5º e 6º e 1.453, III, todos da 

CNGCGJ/MT. Em relação ao pedido formulado pelo Ministério Público em 

24.4.2019 (fls. 168/169), considerando que o regime inicial de cumprimento 

da pena fixado aos réus foi o aberto, por ora, intime-se os réus Mauricio 

Cardoso Rodrigues e Willian Pereira Mendes para justificarem o 

descumprimento das medidas cautelares impostas, conforme certidão 

lavrada pela escrivã em 17.4.2019 (f. 166), no prazo máximo de 5 (cinco) 

dias, após abra-se vista ao Ministério Público. Destruam-se a substância 

entorpecente apreendida, bem como o canivete, nos termos do artigo 50, §

§ 3º a 5º, 50-A e 72 da Lei nº 11.343/2006 e 1.499 da CNGCGJ/MT, 

encaminhando as armas de fogo e munições ao comando da Região Militar 

(Exército Brasileiro), para as providências cabíveis, mercê do artigo 1.353, 

§§ 1º e 2º, da CNGCGJ/MT. Determino a restituição, a quem de direito, de 

01(um) vídeo game marca Sony Play Station 3, 01(um) vídeo game marca 

Sony Play Station 2, 02 (dois) controles de vídeo game para os aparelhos 

PS2, 01 (um) controle para vídeo game marca Multilaser, 01(um) aparelho 

celular marca Sansung cor preta, 01 (um) aparelho celular marca Sansung 

cor preta e vermelha, 01 (um) aparelho celular marca LG cor preta e prata, 

01 (um) aparelho celular marca BLU cor preto e azul, 01 (um) aparelho 

celular marca Motorola cor branca, 01 (um) monitor de computador LCD 

marca Philco, 01 (um) módulo de som automotivo marca Boss cor prata, 

constantes no Auto de apreensão (f.14). Caso contrário, isto é, não 

comprovada à propriedade ou caso os réus devidamente intimados, não 

se manifestem, em 10 (dez) dias, não havendo interesse da 

GEBAP/SEJUDH, devem ser doados ao Conselho da comunidade de 

Sinop/MT, CNPJ 09.373.949/0001-01, mediante termo. Em observância ao 

artigo 804 do CPP, condeno os réus Maurício Cardoso Rodrigues e Willian 

Pereira Mendes ao pagamento das custas processuais. Publique-se e 

intimem-se. 16/1/2019. Mario Augusto Machado. Juiz 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, Viviane de Oliveira 

Moliani, digitei.

Sinop, 07 de fevereiro de 2020

Mari Teresinha Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 368791 Nr: 15896-94.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA MARTINS LIMA, LUCAS BORGES 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 Certifico que, nesta data, compareceu em juízo o réu ADRIANA MARTINS 

LIMA, e informou residir na AVENIDA IDA BIANCHI, Q.14, L.02, BAIRRO 

VILA SANTANA II – SINOP/MT. Telefone: 66 9. 9716-1429, declarou ainda 

que esta trabalhando como atendente em um espetinho.

Certifico que a ré declarou que continuará sendo atendida pelo Dr. Névio 

Pegoraro (OAB nº 6904/B), e que este apresentará sua defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 287012 Nr: 503-03.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINICIUS DE SOUSA SANTOS, ANA 

CAROLINE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO WALKER - 

OAB:15563-O/MT, CARLOS MELGAR NASCIMENTO - OAB: 17.735-MT, 

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - OAB:17553/O, LISLEY DE 

CARVALHO KAVASAKI - OAB:OAB/MT 20.063, RENATO DIAS 

COUTINHO NETO - OAB:11003/A, RICARDO GRANDE DA CUNHA FILHO 

- OAB:OAB/MT 19.985

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, que foram devidamente intimados os advogados dos 

réus às fls.289/290, contudo, permaneceram inertes, razão pela qual 

remeto os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 352870 Nr: 5599-28.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO ALEXANDRE ELIAS DA SILVA, 

LEONARDO DOS SANTOS PIRES, MARKELLY ROCHA DA SILVA, JOÃO 

LUIS BARANOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RODRIGUES DE 

CARVALHO - OAB:17514/O, DIANA ALVES RIBEIRO - OAB:OAB/20370, 

TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - OAB:23396/O

 [...] Pois bem. Embora a notificação do mandante incumba ao advogado 

(art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.906/94 e 112, caput, do CPC), considerando que 

o réu Leonardo dos Santos Pires, quando citado, em 13.01.2020 (f. 353), 

informou necessitar de defensor público, desnecessária a sua intimação 

para constituir novo advogado, devendo, doravante, ser assistido pela 

Defensoria Pública, desde já nomeada para prestar-lhe assistência jurídica 

integral e gratuitaPor ora, diante do teor da certidão lavrada pela escrivã 

em 07.02.2020 (f. 368), não obstante a pendência de inquirição da 

testemunha de acusação Nayane Neves Ferreira, por precatória, o que 

não suspende a instrução criminal e tampouco impede o julgamento, mercê 

do artigo 222, §§ 1º e 2º, do CPP, designo audiência de interrogatório do 

réu João Luis Baranoski para 20.02.2020 (quinta-feira), às 15:45 

horas.Comunique-se ao Juízo da 3ª Vara Criminal da comarca de Água 

Boa/MT.Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 366815 Nr: 14594-30.2019.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ AMÂNCIO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ AMANCIO DE 

CARVALHO - OAB:6019-A/MT

 Vistos em correição.

Compulsando os autos da presente deprecata, constata-se que embora o 

Juízo de origem tenha indicado dois endereços nos quais a testemunha 

Paulo Gonçalves de Azevedo possa ser encontrado (f. 02), no mandado 

de intimação da testemunha constou apenas o endereço da Delegacia 

Municipal de Polícia Civil, tendo o oficial de justiça certificado que, segundo 

informações da escrivã plantonista e investigadores que ali estavam, a 

testemunha não está lotada em nenhuma das delegacias de polícia civil de 

Sinop (f. 24).

Outrossim, consta que, inadvertidamente, foi expedido mandado de 

intimação para o réu André Amâncio de Carvalho (f. 25), constando, 

porém, os endereços da testemunha Paulo, havendo no Sistema "Apolo" 

certidão da Oficial de Justiça Izanete Weishaupt informando que o réu é 

desconhecido nas localidades constantes do mandado.

Por ora, retifique-se o mandado e intime-se a testemunha nos endereços 

indicados pelo Juízo de origem (f. 02), ressaltando que o réu (advogado 

em causa própria, fls. 16/17) já foi intimado pelo DJE (f. 24).

Cumpra-se, com urgência, considerando que a audiência está designada 

para depois de amanhã (13.02.2020, quinta-feira).
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Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 372985 Nr: 946-46.2020.811.0015

 AÇÃO: Perda ou Suspensão do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS, ILS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ITAMAR LIMA SIQUEIRA, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por seu Promotor de Justiça, curador da Infância e Juventude 

com atribuições nesta Comarca, com fulcro no artigo 201, inciso III, da Lei 

8.069/90, vem à presença de Vossa Excelência, assumindo a legitimidade 

extraordinária ativa, propor: ACÃO DE DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR 

C/C APLICAÇÃO DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO no interesse da criança. 

RECÉM-NASCIDA DE A. C. DA S., nascida em 25/01/2020 (05 dias), filha 

de A. C. DA S. e sem paternidade reconhecida, atualmente acolhida 

institucionalmente por força da r. decisão de fl. 13. em desfavor da 

genitora A. C. DA S. e do indigitado genitor biológico I. L. S., brasileiro, com 

demais qualificações ignoradas, em local incerto e não sabido, pelos fatos 

e fundamentos jurídicos adiante concatenados: I.) FATOS A ré A. gerou 

06 (seis) filhos. São eles: A. M. S. L., nascido em 15/01/2014; H. H. DA S. 

P., nascido em 05/04/2006; K. H. C., nascido em 21/08/2012; T. K. C. DA 

S., nascida em 04/07/2010; J. M. C. DA S., nascido em 10/08/2017; 

RECÉM-NASCIDA AINDA NÃO REGISTRADA, nascida em 25/01/2020 (que 

ora se visa proteger). Conforme se verifica no "doc. 01" juntado através 

da manifestação apartada protocolada nesta data, no ano de 2017 foi 

ajuizada a ação judicial perante este r. Juízo pelo Ministério Público (Cód. 

305428) visando a aplicação de medidas de proteção aos filhos de A. já 

nascidos à época em razão de ser constatado pelo Conselho Tutelar 

deste Município e pela d. Analista Assistente Social das Promotorias de 

Justiça de Sinop/MT que eles viviam em "contexto de negligência, 

abandono, violência fisica, psicológica e sexual, expostos a perigos 

inerentes a ambiente de consumo e tráfico de drogas ", tendo sido 

determinado o acolhimento institucional deles. Após regular 

processamento do feito, a criança H. foi entregue sob a guarda do genitor 

e os infantes K. e T. entregues sob a guarda dos tios maternos J. C. DA S. 

e A. R. DA S., sendo que estes não se revelaram aptos para receberem 

os infantes A. e J. M., razão pela qual foi proposta ação de destituição do 

poder familiar (autos de Cód..., que tramitam perante este r. Juízo) que foi 

julgada procedente (doc. 02), sendo estes últimos posteriormente 

colocados em família substituta mediante adoção. Sabendo do histórico 

familiar e diante da notícia de que a ré A. estava novamente gestante, o 

Conselho Tutelar diligenciou à casa dela no dia 23/01/2020 (no final da 

gestação da filha RECÉM-NASCIDA que ora se visa tutelar) e, conforme 

mídia audiovisual anexa (doc. 03) e ofício de fis. 09/10, a flagrou em 

estado deplorável e visivelmente alterada em razão do consumo de 

psicoativos, uma vez que estava 'fumando crack e sangrando", sendo 

necessária a intervenção da rede de proteção para encaminhamento dela 

ao hospital, oportunidade na qual foi realizado o parto da criança no dia 

25/01/2020. Na ocasião, as Conselheiras Tutelares realizaram entrevista 

com a avó materna (L.) e o indigitado pai da criança (réu I.) e perceberam 

que eles "não possuem condições de acolher e, abrigar a criança", razão 

pela qual deliberaram pela "não restituição familiar" (fis. 09/10). Em 

resumo, a ré gerou 06 (seis) filhos com diferentes pais e não exerce a 

guarda de nenhum, é drogadita, não faz tratamento contra a dependência 

e não demonstra qualquer traço de arrependimento, não havendo qualquer 

indicativo de que a RECÉM-NASCIDA não ficará em situação de risco caso 

permaneça sob sua guarda. Insta consignar, ainda, que tanto no processo 

que visa a aplicação de medidas de proteção quanto no processo de 

destituição do poder familiar foram realizadas várias diligências visando 

averiguar se existia alguma outra pessoa da família extensa além dos tios 

maternos J. e A. que poderia exercer a guarda dos demais filhos de A., 

restando todas inexitosas. Dentre tais pessoas da família extensa que se 

averiguou está a mãe da ré A., Sra. L., que como bem apontado por este r. 

Juízo na r: sentença proferida nos autos de Cód. 327796 (doc. 02), 

sempre se revelou ser conivente em relação à conduta da filha e omissa 

em relação à situação de risco dos netos, havendo registro de 

envolvimento dela com tráfico de drogas e criminosos. Infelizmente, não há 

qualquer notícia no sentido de que a situação familiar irá se alterar, 

restando evidente que a negligência, o abandono e a omissão quanto aos 

deveres inerentes ao poder familiar perpetrados até o momento não irão 

cessar. Quanto ao indigitado genitor, o réu I., conforme oficio do Conselho 

Tutelar enviado à esta Promotoria de Justiça (doc. 04), após o nascimento 

da sua suposta filha ele sequer forneceu seus documentos de 

identificação ou atualizou seu endereço para viabilizar a aplicação das 

medidas de proteção que o Conselho Tutelar estava providenciando. Ao 

contrário, não mais atendeu às ligações da rede de proteção e está 

atualmente em local incerto. Além disso, o referido oficio noticia que a ré 

afirmou ser ele também usuário de entorpecentes. O réu, sabedor da 

situação vivenciada pela suposta filha, nada faz para salvaguardar os 

interesses dela e, embora o relatório social de fl. 11, oriundo do Hospital 

Santo Antônio, tenha informando que ele disse que "irá dar suporte à 

genitora e à criança recém-nascida", suas atitudes não se coadunam com 

tal discurso, uma vez que sua conduta é omissiva no que atine ao deveres 

de cuidados inerentes ao poder familiar. Diante do exposto, requer o 

Ministério Público: I.) seja a presente petição recebida e autuada como as 

primeiras folhas dos autos de Código 372985; ) Liminarmente, a 

suspensão do poder familiar dos réus; a citação dos réus para, querendo, 

responderem à presente ação; a realização de estudo psicossocial com 

os réus, sendo respondidos os seguintes quesitos: a.) a criança ora 

substituída processual estará em situação de risco caso venha a ficar sob 

a guarda dos réus ou de um deles? b.) Se a resposta ao quesito 1 for 

positiva: por qual(ais) razão(ões)? ainda há alguma(s) providência(s) para 

ser(em) adotada(s) junto aos pais ou ao poder público para evitar que a 

criança permaneça em acolhimento institucional ou seja entregue para 

família substituta? Quais? os pais possuem condições, ainda que mínimas, 

para exercer o poder familiar durante a execução dessa(s) 

providência(s)? c.) Se as providências pertinentes junto aos pais já foram 

adotadas pela rede de proteção e não surtiram efeito ou se o caso 

concreto evidencia que sequer é possível adotar providências junto aos 

pais, pode-se concluir que a atitude que melhor atende os interesses da 

criança é a imediata colocação em família extensa ou substituta? Qual a 

modalidade de colocação em família (guarda ou adoção) que melhor 

atende os interesses da criança? Há alguma pessoa da família extensa 

que possui condições e interesse em receber a criança mediante guarda? 

Caso positivo, quem? Qual a cidade e o endereço onde mora? Qual o 

número de telefone de contato dela? É o caso de destituição do poder 

familiar dos réus? ) a normal continuidade do feito com o depoimento 

pessoal dos réus e com a oitiva das testemunhas abaixo indicadas; após 

regular processamento, a procedência do pedido de destituição do poder 

familiar quanto à infante ora substituída processual, determinando-se a 

inscrição da sentença no cartório de registro civil; L) a aplicação à infante 

de eventuais medidas protetivas que se fizerem pertinentes, inclusive de 

guarda, para salvaguardar os seus interesses. Dá-se à presente o valor 

de R$ 100,00 (cem reais) meramente para efeitos fiscais.

Despacho/Decisão: PROCESSO N. 946-46.2020.811.0015 (372985) - 

OTrata-se de pedido de medida protetiva interposto pelo Conselho Tutelar 

de Sinop/MT, noticiando que recebeu denúncia no sentido de que A. C. DA 

S. estaria grávida e fazendo o uso de drogas, em situação análoga à 

vivenciada no ano de 2017 e tratada nos autos do Processo nº 

11838-19.2017.811.0015, que tramitou neste juízo e levou à 

institucionalização de seus cinco filhos, com a posterior destituição do 

poder familiar em relação a dois deles.No dia 23.01.2020 o Conselho 

Tutelar realizou visita domiciliar e encontrou A. “fumando crack e 

sangrando”, diante do que as conselheiras acionaram o Corpo de 

Bombeiros e encaminharam a gestante ao hospital, onde nasceu a criança 

no dia 25.01.2020. O órgão noticiou, ainda, que entrevistou a avó materna 

Luciene, o apontado pai I. L. S., e eles não apresentaram condições para 

prover as necessidades da recém-nascida, razão pela qual postularam 

pela institucionalização da criança.Em 27.01.2020 determinou-se o 
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acolhimento institucional da criança e o registro de nascimento (fl. 16), 

institucionalização que ocorreu ainda na mesma data (fl. 20).Alegando o 

aperfeiçoamento das hipóteses de perda do poder familiar assinaladas no 

art. 1.638, incisos II, III e IV, do Código Civil, o Ministério Público pugnou: a) 

pela conversão do presente feito em ação de destituição do poder familiar 

c/c aplicação de medidas de proteção; b) a suspensão liminar do poder 

familiar dos genitores da recém-nascida; c) a realização de estudo 

psicossocial; d) ao final, a destituição do poder familiar dos requeridos.É o 

relato. Decido.DO RECEBIMENTO DA INICIAL. Inicialmente, atendidos os 

requisitos legais, recebo a ação de destituição do poder familiar. DO 

PEDIDO DE SUSPENSÃO LIMINAR DO PODER FAMILIAR. Nos termos do 

artigo 157 do ECA, “havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, 

ouvido o Ministério Público, decretar a suspensão do poder familiar, liminar 

ou incidentalmente, até o julgamento definitivo da causa, ficando a criança 

ou adolescente confiado a pessoa idônea, mediante termo de 

responsabilidade.”Não há dúvidas de que há motivo grave no caso 

concreto, pois os documentos acostados à inicial demonstram que a 

requerida é usuária de drogas atualmente ameaçada por traficantes e sem 

qualquer planejamento familiar é genitora de outros 5 filhos, todos já 

submetidos a situação de risco, com a posterior destituição do poder 

familiar em relação a dois deles. Não tem residência fixa, trabalho lícito e 

não se preocupou em ter acompanhamento obstétrico durante a gestação, 

expondo a recém-nascida em situação de risco/vulnerabilidade, tanto que 

a requerida foi encontrada pelo Conselho Tutelar em início de trabalho de 

parto usando drogas, tendo que ser conduzida para unidade 

hospitalar.Quanto ao apontado genitor, I., o Conselho Tutelar noticiou que 

ele também é usuário de drogas, não apresenta condições para prover as 

necessidades da recém-nascida, não forneceu os dados necessários ao 

registro da criança, não atende mais às ligações da rede de proteção 

após o nascimento da infante e atualmente é desconhecido o seu 

paradeiro.Esse quadro, portanto, autoriza a suspensão do poder familiar, 

sendo medida necessária para afastamento da situação de risco em torno 

da recém-nascida.Ante o exposto:I - Defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita (art. 141, § 2º, do ECA);II - Processe-se em segredo de 

justiça (CPC, art. 189, II);III – Retifiquem-se a autuação e distribuição, bem 

como a capa dos autos, tendo em vista que doravante tramitará o 

presente feito como ação de destituição de poder familiar c/c aplicação de 

medidas de proteção;IV - SUSPENDO o poder familiar dos requeridos A. C. 

DA S. e I. L. S. em relação à recém-nascida de A. C. DA S., até o 

julgamento definitivo da demanda ou ulterior deliberação;V – Citem-se os 

requeridos para que, no prazo de 10 (dez) dias, ofereçam respostas 

escritas, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo desde 

logo o rol de testemunhas e documentos, na forma do art. 158 do ECA. A 

fim de viabilizar a citação pessoal do requerido I., considerando que às fls. 

07-09 e 12-13 o Conselho Tutelar noticiou que manteve contato com ele, 

intime-se o órgão para que diligencie e apresente nos autos o endereço do 

apontado genitor, no prazo de 05 (cinco) dias;VI - Sem prejuízo da 

tentativa de citação pessoal, como forma de agilizar a entrega da 

prestação jurisdicional e considerando a possibilidade de não localização 

dos requeridos, determino desde logo seja providenciada a citação por 

edital de ambos (CPC, art. 256, II), com prazo de 20 (vinte) dias (CPC, art. 

257, III), para que se manifeste, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias 

(CPC, art. 721);VII - Decorrido o prazo da citação por edital sem resposta, 

forte no art. 72, II, do CPC, fica desde logo nomeada a Defensoria Pública 

curadora dos requeridos, devendo ser providenciada carga dos autos 

para oferecimento de contestação;VIII – Intime-se a equipe multidisciplinar 

do Juízo para que realize estudo psicossocial completo do caso, no prazo 

de 10 (dez) dias, consignando-se que as profissionais deverão responder 

os quesitos do Ministério Público consignados nas fls. 06 e 06v, com 

informações e hipóteses concretas, bem como diligenciar e apresentar 

informações precisas acerca da possibilidade de colocação da menor sob 

à guarda de família natural, extensa ou substituta e se é o caso de 

destituição do poder familiar dos requeridos;IX – Viabilizado o registro de 

nascimento da criança, oficie-se à Receita Federal do Brasil para que 

providencie a inscrição da infante no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), 

encaminhando à Secretaria da Vara comprovante da regularização da 

documentação, no prazo de 05 (cinco) dias;X - Com a juntada do relatório 

pela equipe multidisciplinar, vista dos autos ao Ministério Público e 

retornem conclusos.CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.Sinop/MT, 6 de fevereiro 

de 2020.JACOB SAUER,Juiz 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, CLEBER ZUANAZZI, 

digitei.

Sinop, 10 de fevereiro de 2020

Cleber Zuanazzi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 373539 Nr: 1340-53.2020.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAF, NF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juarez Maciel da Silva - 

OAB:20978/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 III- DISPOSITIVO. Ante o exposto, forte no art. 330, III, do CPC, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL e, consequentemente, DEIXO DE RESOLVER O MÉRITO, 

nos termos do art. 485, I, do CPC.Isento de custas (art. 141, § 2º) e 

honorários, já que não houve citação.Publique-se. Registre-se. Intime-se a 

requerente.Com o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Sinop/MT, 4 de fevereiro de 2020.JACOB SAUER,Juiz 

de Direito.

Comarca de Várzea Grande

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1011171-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN GONCALO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAILA EMEDIANA DE OLIVEIRA ALLEMAND OAB - MT12272/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIRENE APARECIDA SANTANA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1011171-84.2019.8.11.0002; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; 

Espécie: INTERDIÇÃO (58)/[Levantamento de Valor, Curadoria dos bens do 

ausente]; Certifico que, considerando a desvinculação do MM. Juiz titular 

da Vara em decorrência da convocação pela Justiça Comunitária - Ofício 

135/2020, fica a audiência "in loco" redesignada para o dia 19 de fevereiro 

de 2020, às 15:00h. VÁRZEA GRANDE, 11 de fevereiro de 2020 FIDELIS 

CANDIDO FILHO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1005421-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. M. S. (REQUERENTE)

M. T. D. O. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT10604-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. MARIA TEREZINHA DE 

OLIVEIRA SPECHT E CLAUDENIR SAN MARTIN SPECHT, devidamente 

qualificados nos autos, ingressaram com pedido de Divórcio Consensual, 

apresentando, para tanto, rol de bens a partilhar e acordo de alimento para 

a cônjuge. Esclarecem na inicial que não há possibilidade de reconciliação 

e que os filhos são maiores e capazes. Vieram os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e decido. Tenho que os pedidos merecem ser 

acolhidos, em razão do caráter de consensualidade que se reveste a 

demanda. Ao tratar do divórcio direto, dispôs a Constituição Federal, em 

seu artigo 226, § 6º, verbis: Art. 226. A família, base da sociedade, tem 

especial proteção do Estado. {...} § 6º. O casamento civil pode ser 
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dissolvido pelo divórcio. Pelo entendimento acima esposado, importante 

ressaltar que desnecessária a comprovação do lapso temporal antes 

exigido, bem como a demonstração de quaisquer causas para 

consubstanciar o divórcio. Assim, em virtude da atual redação do artigo 

constitucional, tem-se que basta a vontade de pelo menos um dos 

cônjuges para que se dê o divórcio. Quanto à partilha dos bens imóveis 

desprovidos de matrícula registral, é de ser ressalvado que, ante a 

ausência de comprovação de sua propriedade, a partilha na forma 

acordada gerará efeito tão somente entre os interessados, por força do 

artigo 1.245, do Código Civil, que assim assevera: “Art. 1.245. 

Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título 

translativo no Registro de Imóveis.” Diante do exposto, pela presença dos 

pressupostos legais e por tudo mais que dos autos consta, acolho, com 

base no artigo 487, IIi, alínea ‘b’ do código de processo civil, o pedido 

formulado por MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA SPECHT E CLAUDENIR 

SAN MARTIN SPECHT, para DECLARAR Dissolvido o vínculo CONJUGAL 

que mantinham e, por conseguinte, decreto-lhes o DIVÓRCIO na forma 

convencionada na inicial, fazendo-o com fundamento no artigo 37 da Lei 

6.515/77 c/c artigo 226 § 6º da Constituição federal. Ao mais, Homologo o 

acordo celebrado entre as partes, no tocante à partilha e alimentos, para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos acima expendidos. A 

cônjuge varoa voltará a usar seu nome de solteira: MARIA TEREZINHA DE 

OLIVEIRA. Isento os requerentes do pagamento de custas e emolumentos 

judiciais, base forte no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, expeçam-se o(s) mandado(s) competente(s). 

Depois de feitas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 294525 Nr: 14677-32.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDSM, JADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:a- DECRETO A PRISÃO CIVIL do executado pelo prazo 

de 60 (sessenta dias), nos termos do art. 528, §3º do CPC c/c artigo 19 da 

lei 5.478/68.“ A prisão por débito alimentar não é pena, mas meio coercitivo 

de execução, para compelir o devedor ao pagamento da prestação de 

alimento. Essa prisão não existe para punir o devedor, tanto que , 

pagando-se o débito, a prisão será levantada.” (Álvaro Villaça Azevedo).“ 

...Omisso o executado em efetuar o pagamento, ou em oferecer escusa 

que pareça justa ao órgão judicial, este, sem necessidade de requerimento 

do credor, decretará a prisão do devedor.” (José Carlos Barbosa 

Moreira)“...Se o juiz agir de ofício, inclusive para decretar a prisão do 

devedor, tem respaldo legal para fazê-lo. E assim está previsto em face da 

relevância da matéria , que visa a atender as necessidades básicas e 

primárias das pessoas para a própria subsistência garantindo, assim, o 

bem maior, que é a vida.” ( Francisco Fernandes de Araújo- RT - 634/ 

31)“A decretação da prisão civil do devedor de alimentos, permitida pela 

Constituição Federal, artigo 5º, LXVII, é meio coercitivo de forma a 

obrigá-lo a adimplir a obrigação. ( CPC Comentado – Ed RT – 2ª Ed Nélson 

Nery Júnior – p.1091). Expeça Senhor Gestor o competente mandado de 

prisão em desfavor de Ronaldo da silva Magalahães, pelo prazo de 60 

dias, ante o não cumprimento da obrigação alimentar. Conste no 

mandado:A- O valor total do débito alimentar, R$ 2.206,63, mais as 

prestações mensais que se vencerem até o efetivo pagamento;B - que a 

autoridade que efetuar a detenção deve dar ...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 299063 Nr: 19650-30.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAPDMM, MPdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE REGINA RIBEIRO 

NASCIMENTO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNEIA SILVANA 

GONÇALVES - OAB:12320, LUIZ AUGUSTO CUSTODIO - OAB:11997

 Vistos.

 O alimentante foi intimado, nos termos dos Artigos 523 e 528 do CPC, para 

pagar as 03 últimas parcelas em atraso sob pena de lhe ser decretada a 

prisão civil.

O devedor, intimado, se manifestou nos autos, apresentando pagamento 

parcial do débito e às fls. 81/82, fez proposta de parcelamento, que foi 

aceita pela exequente às fls. 98/99, cuja homologação e suspensão 

ocorreu em fl. 104.

Após, a parte credora informou a não cumprimento do acordo, pugnando 

pela decretação da prisão civil do executado (fls. 108/109).

DECIDO INTERLOCUTORIAMENTE

 Após a citação válida, a desídia do devedor tem como consequência a 

sua prisão civil, ainda mais se levarmos em conta que sequer cumpriu o 

acordo formalizado, não alcançando, portanto, êxito em afastar sua 

obrigação alimentícia.

 Como é cediço, além das prestações vencidas antes da propositura da 

ação (três últimas), também incumbe ao devedor efetuar o pagamento das 

parcelas vencidas no curso da demanda.

É orientação já consolidada no colendo STJ:

“No caso de prestações vencidas no curso da execução, não se aplica a 

jurisprudência que restringe a prisão ao pagamento das três últimas 

parcelas” (STJ-4ª Turma, HC 14.841-SC, rel. Min. César rocha, 

j.7.12.00,v.u., denegaram a ordem, DJU 19.03.01,p.109).

 Vejamos os termos da SÚMULA 309 do STJ:

O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que 

compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem 

no curso do processo.

 Dessa forma, esgotadas as medidas capazes de compelir o devedor de 

alimentos a saldar sua obrigação. Não resta alternativa exceto a 

decretação de sua prisão civil, e o protesto do pronunciamento judicial, 

além da consulta e constrição de eventuais bens e valores em se nome.

 Diante do exposto:

a- DECRETO A PRISÃO CIVIL do executado pelo prazo de 60 (sessenta 

dias), nos termos do art. 528, §3º do CPC c/c artigo 19 da lei 5.478/68.

“ A prisão por débito alimentar não é pena, mas meio coercitivo de 

execução, para compelir o devedor ao pagamento da prestação de 

alimento. Essa prisão não existe para punir o devedor, tanto que , 

pagando-se o débito, a prisão será levantada.” (Álvaro Villaça Azevedo).

“ ...Omisso o executado em efetuar o pagamento, ou em oferecer escusa 

que pareça justa ao órgão judicial, este, sem necessidade de requerimento 

do credor, decretará a prisão do devedor.” (José Carlos Barbosa Moreira)

“...Se o juiz agir de ofício, inclusive para decretar a prisão do devedor, tem 

respaldo legal para fazê-lo. E assim está previsto em face da relevância 

da matéria , que visa a atender as necessidades básicas e primárias das 

pessoas para a própria subsistência garantindo, assim, o bem maior, que 

é a vida.” ( Francisco Fernandes de Araújo- RT - 634/ 31)

“A decretação da prisão civil do devedor de alimentos, permitida pela 

Constituição Federal, artigo 5º, LXVII, é meio coercitivo de forma a 

obrigá-lo a adimplir a obrigação. ( CPC Comentado – Ed RT – 2ª Ed Nélson 

Nery Júnior – p.1091).

 Expeça Senhor Gestor o competente mandado de prisão em desfavor de 

Claudinei Manzini, filho de Ana Ramalho dos Santos Manzini, pelo prazo de 

60 dias, ante o não cumprimento da obrigação alimentar.

 Conste no mandado:

A- O valor total do débito alimentar, R$ 2.860,04 (fl. 110), mais as 

prestações mensais que se vencerem até o efetivo pagamento;

B - que a autoridade que efetuar a detenção deve dar cumprimento ao 

inciso LXII do art. 5º da Constituição Federal, com imediata comunicação 

da prisão à família do preso ou à pessoa por ele indicada.

 Em atenção ao disposto no inciso LXIII do mesmo artigo da Carta Magna, 

nomeio o responsável pelo Núcleo de Prática Jurídica da UNIVAG que 

deverá ser intimado, garantindo, assim, ao detido, assistência de 

advogado.

 Caso o executado constitua advogado de sua confiança, a presente 

nomeação fica sem efeito.

 A prisão retro será cumprida na Delegacia mais próxima da residência do 

devedor.

 Determino o protesto do valor da dívida, na forma do art. 528, $ 1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário.
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 Com relação ao pedido de expropriação dos bens, deverá o exequente 

apresentar o respectivo cálculo atualizado, eis que o demonstrativo de fls. 

110/112, refere-se tão somente ao rito coercitivo.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 304656 Nr: 270-84.2013.811.0002

 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: GRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY ROBERT DE AMORIM - 

OAB:6.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA CAMILA PICOLLI - 

OAB:MT 19.716/O, Icaro Gibran Reveles de Andrade - OAB:15578, 

TAINÁ MIRANDA DE ALCÂNTARA - OAB:15.783

 Vistos.

A parte autora não pode ser intimada pessoalmente..

Em razão disso, fora determinada a expedição de edital a fim de intimar a 

parte autora para movimentar o feito sob pena do mesmo não ter o mérito 

resolvido em caso de inércia.

O Edital fora expedido (fls. 225), sendo que a parte autora dei-xou 

decorrer o prazo sem qualquer manifestação (fls. 228).

O Ministério Público instou-se favorável à extinção do feito.

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 das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 224571 Nr: 4841-40.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. C. P. A V rep/por sua mãe NEDIR APARECIDA PRADO 

AIRES VITORINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSWALDO PEREIRA VITÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17514/MT, Hervitan Cristian Carulla - OAB:19133, 

Ivan Euripedes da Silva - OAB:24228/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 17.514, HERVITAN CRISTIAN CARULLA - 

OAB:19133, Ivan Euripedes da Silva - OAB:24228/O

 Vistos.

O feito seguiu seu trâmite contencioso até que as partes se compuseram 

(fls. 170/171).

O Ministério Público instou-se favorável ao acordo.

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares a serem apreciadas.

O pedido é pertinente, tendo em vista a transação celebrada pelas partes, 

preservados, inclusive os respectivos interesses.

 Desta forma, Homologo para que surta, seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada às fls. 115 e, por consequência, resolvo O MÉRITO 

nos termos do artigo 487, inciso iII, alínea “b” do CPC.

 Cientifique-se o Ministério Público.

Transitada em julgado, determino que, após observadas as formalidades 

legais, arquive-se.

Publique-se

Intimem-se

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 259088 Nr: 18455-78.2010.811.0002

 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: SEBASTIÃO SOARES DE MAGALHÃES, ANA 

APARECIDA DE AZAMBUJA MAGALHÃES, JAIR SOARES DE 

MAGALHÃES, FRANCISCA SOARES MAGALHÃES FERNANDES, 

TEREZINHA SOARES DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SOARES DE MAGALHÃES -ESPÓLIO, 

ANA MARIA ALVES DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARD GOMES DE CARVALHO 

- OAB:10143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro na disposição do art. 485, inciso II e III, do 

Código de Processo Civil, Não Resolvo o Mérito do presente 

inventário.Sem custas e despesas processuais, face gratuidade de justiça 

que ora reconheço.Desde já, se requerido, autorizo o desentranhamento 

de documentos das partes, mediante subst i tuição por 

fotocópia.Observada as formalidades legais, arquive-se os autos, 

mediante as regulares baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 31594 Nr: 1298-10.2001.811.0002

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->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: WLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELINA FREITAS RIBEIRO - 

Def. Pública - OAB:DEFENSORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELUI CALONGAS ALI 

DAHROUGE - OAB:4300/MT

 Vistos.

A parte autora foi intimada, via edital, para dar andamento ao feito, sob 

pena de extinção, sendo que deixou decorrer o prazo sem qualquer 

manifestação (fls. 313/316).

Ressalte-se que o processo encontra-se paralisado há mais de um ano 

sem qualquer manifestação de interesse da parte, sendo, inclusive 

tentada sua intimação via Oficial de Justiça, cuja diligência restou 

prejudicada (fls.311/312).

 Diante de tal cenário, foi determinada a intimação do autor por edital.

Destarte, considerando que a parte foi regularmente intimada para 

promover andamento ao feito, e manteve-se inerte, 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 Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 564547 Nr: 972-20.2019.811.0002

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA ENEDINA DA SILVA NARDY

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3682/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Intime-se a inventariante nos termos do artigo 623, do Código de 

Processo Civil.

II- Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 337978 Nr: 6230-84.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMR, SKMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO FERNANDO MOTTA BONIN - 

OAB:SP 331254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO MANOEL DE 

SOUZA GARCIA - OAB:10136

 Vistos.

A parte autora foi intimada, via edital, para dar andamento ao feito, sob 

pena de extinção, sendo que deixou decorrer o prazo sem qualquer 

manifestação (fls. 156/158).

Ressalte-se que o processo encontra-se paralisado há mais de um ano 

sem qualquer manifestação de interesse da parte, sendo, inclusive 

tentada sua intimação via Oficial de Justiça, cuja diligência restou 

prejudicada (fls.153/154).

 Diante de tal cenário, foi determinada a intimação do autor por edital.

Destarte, considerando que a parte foi regularmente intimada para 

promover andamento ao feito, e manteve-se inerte, 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.

Recolha-se o mandado de prisão, se em aberto, eis que já fora revogado 

às fls. 125.

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.: 346279 Nr: 12863-14.2014.811.0002

 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: MBDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO WINTER JUNIOR - 

OAB:MT 7.099, RODRIGO BELONI - OAB:16.560-B, THAIZA BIACHINI 

FERREIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte autora foi intimada, via edital, para dar andamento ao feito, sob 

pena de extinção, sendo que deixou decorrer o prazo sem qualquer 

manifestação (fls. 117/118).

Ressalte-se que o processo encontra-se paralisado há mais de um ano 

sem qualquer manifestação de interesse da parte, sendo, inclusive 

tentada sua intimação via Oficial de Justiça, cuja diligência restou 

prejudicada (fls.110/111). Ademais, os patronos da autora, limitaram-se a 

juntar petição de credenciamento, sem nenhum requerimento tendente à 

movimentação do processo (fls. 115/116 e 119/120).

Diante de tal cenário, foi determinada a intimação do autor por edital.

Destarte, considerando que a parte foi regularmente intimada para 

promover andamento ao feito, e manteve-se inerte, 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.: 372177 Nr: 21023-28.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Ferreira de 

Vasconcelos - OAB:12.701B

 Vistos.

Ante o adimplemento da obrigação deduzida nos autos, conforme 

noticiado pelo(a) exequente às fls. 185/186, estes autos devem ser 

extintos.

Assim:

Nos termos do artigo 924, inciso II, do NCPC:

 “Extingue-se a execução quando:

II - a obrigação for satisfeita;”

Assim, julgo extinta o presente cumprimento de sentença em que Eurico de 

Souza Britez, promove em desfavor de Maria Hortencia Soares da Silva.

defiro à exequente e ao executado os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, razão pela qual isento-os do pagamento das custas judiciais (art. 

99, § 6º do NCPC).

Transitada em julgado, ao arquivo com as necessárias baixas e 

anotações.

Notifique-se o ilustre representante do Ministério Público.

Publique-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 397711 Nr: 10127-86.2015.811.0002

 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: ACCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAEDC, MEDA, DCDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LEÃO DE CARMO 

PEREIRA - OAB:6185MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Diante do exposto, com fulcro na disposição do art. 485, inciso II e III, do 

Código de Processo Civil, Não Resolvo o Mérito do presente 

inventário.Sem custas e despesas processuais, face gratuidade de justiça 

que ora reconheço.Desde já, se requerido, autorizo o desentranhamento 

de documentos das partes, mediante subst i tuição por 

fotocópia.Observada as formalidades legais, arquive-se os autos, 

mediante as regulares baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 369063 Nr: 18740-32.2014.811.0002

 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: NAISE GODOY DE CAMPOS SILVA FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARY LEITE DE CAMPOS (ESPÓLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:14442/B, DARLÃ MARTINS VARGAS - 

OAB:5300-B, JOÃO MANOEL ANTONIO LONDON DA SILVA - 

OAB:19.544, Murillo Barros da Silva Freire - OAB:8942

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 18740-32.2014.811.0002

Vistos.

 I- Intime-se a inventariante para que, no pra-zo de 15 dias, comprove o 

determinado nos itens IV e V de fls. 469.

II- Intime-se a Fazenda Pública para manifes-tação quanto ao recolhimento 

do imposto (fls. 646/648).
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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.: 375823 Nr: 23627-59.2014.811.0002

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FJSC, WMCS, FBSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAERTT RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:16.262/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado da Amazonas - OAB:

 Diante de tal fato, inexiste interesse processual a justificar o exame da 

questão submetida à apreciação, pelo que, declaro a perda do objeto da 

presente ação e, como consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, 

com fundamento no art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil. Sem 

custas e sem honorários.Transitada em julgado, arquivem-se os presentes 

a u t o s ,  c o m a  a s  n e c e s s á r i a s  b a i x a s  e 

anotações.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 8771 Nr: 510-98.1998.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDSCRM, ADSC, IFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELINA FREITAS RIBEIRO - 

Def. Pública - OAB:DEFENSORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GOMES DALLAZEM 

- OAB:23411/O

 (...) Diante do exposto:I-Mantenho a penhora realizada, eis que a dívida 

permanece, bem como que o executado não tece sucesso em afastar a 

sua ocorrência, estando, aliás, precluso tal direito.II-Defiro a transferência 

dos valores bloquea-dos, conforme pleiteado às fls. 306.III-Intime-se o 

devedor para que pague, em 03 dias, o valor remanescente, sob pena de 

protesto e negativação de seu nome.IV-Cumpra-se.Várzea Grande, 03 de 

fevereiro de 2020.Dr. José Antônio Bezerra Filho Juiz de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 299508 Nr: 20096-33.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRDS, ERDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÔNATAS PEIXOTO LOPES - 

OAB:MT 20.920/O, YASMIN DE PINHO NOVO LOPES - OAB:21.335 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, diante da Certidão negativa do Oficial de Justiça do Juízo 

deprecado, intimo a parte a Autora a se manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, bem como indique novo endereço para cumprimento da Carta 

Precatória, sob pena de devolução, caso não haja manifestação.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000499-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIDETE SANTANA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920-O (ADVOGADO(A))

ANANDA ALVES DA COSTA OAB - MT22033/O (ADVOGADO(A))

YASMIN DE PINHO NOVO OAB - MT21335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO EVANDRO OLIVEIRA DE MOURA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA DE CAMPOS CANCELLI OAB - MT21401-O (ADVOGADO(A))

PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA OAB - MT7203-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Processo PJE nº 

1000499-17.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme autorizado pelo 

Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas: - Às Advogadas da Parte 

Requerida para apresentar alegações finais conforme decisão ID 

26529993, no prazo legal. Várzea Grande/MT, 11 de fevereiro de 2020. 

Edith Garcia Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1005516-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. D. S. (REQUERENTE)

Z. M. K. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECY LUIS DA SILVA OAB - MT0014228A (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. 1005516-68.2018.8.11.0002. VISTOS etc. ZANILDA 

MARSITELA KALITSKI e JUCIMAR ANTONIO DA SILVA, qualificados, 

ajuizaram AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CONSENSUAL. Em 

decisão constante do Id. 14013690, foi deferida a AJG, bem ainda 

determinada a intimação dos interessados para justificar a necessidade da 

ação, eis que podem novamente comparecer em cartório para declarar 

que referida união não mais existe. A parte autora, devidamente intimada 

através de seu advogado, via DJE, deixou transcorrer “in albis” o prazo 

para manifestação (Id. 16226355). É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

O processo deve ser extinto sem resolução do mérito. Como anteriormente 

observado, não há razão para o ajuizamento da presente ação. A parte 

autora, devidamente intimada através de seu advogado, via DJE, para 

justificar da necessidade do ajuizamento da ação, deixou transcorrer “in 

albis” o prazo para manifestação (Id. 16226355). Com efeito, a união 

estável se constitui e se dissolve independentemente de declaração 

judicial. A relação dos envolvidos extinguiu-se a muito, pelo que 

informaram nos autos, de modo que, da mesma forma que estiveram no 

cartório para "formalizar" a união - escritura pública que serve de início de 

prova, apenas, para o reconhecimento da alegada união -, podem 

novamente comparecer em cartório para declarar que referida união não 

mais existe. Não havendo bens, filhos ou o que quer que seja que os 

vincule, não há razão para esta ação. Assim sendo, considerando a 

inércia da autora, mesmo devidamente intimada por seu patrono, e, diante 

do não cumprimento do disposto no artigo 321, do CPC, de rigor a extinção 

deste processo sem análise do mérito. DISPOSITIVO. Ante o exposto e por 

tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 330, inciso IV, 

parte final, c/c art. 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil/2015, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. P. R. I. 

Isento de custas (Id. 14013690). Após o trânsito em julgado, ao arquivo, 

com baixa na Distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande, 10 de Fevereiro de 

2020. Christiane da Costa Marques Neves Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004630-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNESTO CAMPOS FILHO OAB - MT6666-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. R. N. (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 10004630-69.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Trata-se 

de Ação de Divórcio Litigioso. O pedido de Assistência Judiciária Gratuita 

foi indeferido, ante a quantia considerável dos bens adquiridos na 

constância do casamento, avaliados em aproximadamente R$ 420.000,00 

(Id. 13981501). Manifestação da parte autora no Id. 14934357, informando 

que as custas do processo totalizam o valor de R$ 8.020,00 (oito mil e 

vinte reais), mas o autor não tem condições financeiras de honrar o 

pagamento, em razão de grave dificuldade financeira e econômica que se 

encontra. Ao final, requereu a suspensão do processo por 06 (seis) 
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meses, ou caso não seja esse o entendimento, que as custas sejam 

quitadas ao final do processo, dando prosseguimento ao feito. É o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando detidamente os fatos, bem 

ainda seguindo o novo entendimento do Código de Processo Civil, 

verifica-se a possibilidade de concessão ao direito para o parcelamento 

de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento (art. 98, § 6º, do CPC). Ademais, a Consolidação das 

Normas da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGC), aprovou provimento 

contendo o seguinte entendimento: Art. 468. (...) § 6º O juiz, atento às 

circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido 

de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante 

decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. § 7º O parcelamento poderá ser realizado em até seis 

parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a 

primeira após a decisão favorável do juiz. (Negritei). § 8º O parcelamento 

é referente às custas de preparo do processo, a serem pagas quando da 

distribuição do feito, e não abrange as despesas processuais havidas no 

curso do processo. Ante o exposto, intime-se a parte autora para 

manifestar o interesse em parcelamento das custas processuais em 06 

(seis) vezes, no prazo de 10 (dez) dias. Em caso de interesse, defiro, 

desde já, o parcelamento das custas em 06 (seis) parcelas mensais, na 

forma do § 6º do art. 98 do CPC, devendo a primeira parcela ser recolhida 

no prazo de 15 dias (art. 290 do CPC), comprovando-se nos autos. Com a 

comprovação do recolhimento da primeira parcela nos autos, designe-se 

audiência de conciliação, citando-se e intimando-se a ré. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1007363-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE PRESSI (REQUERENTE)

RONALDO NERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0015807A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1007363-71.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

Ministério Públicopara ciência da decisão e da certidão que designou 

audiência de ID 23984525 - Sentença 2909035 1 - Certidão Várzea 

Grande/MT, 11 de fevereiro de 2020. Nercy Anchieta Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1007363-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE PRESSI (REQUERENTE)

RONALDO NERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0015807A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1007363-71.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

Ministério Públicopara ciência da decisão e da certidão que designou 

audiência de ID 23984525 - Sentença 2909035 1 - Certidão Várzea 

Grande/MT, 11 de fevereiro de 2020. Nercy Anchieta Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1007363-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE PRESSI (REQUERENTE)

RONALDO NERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0015807A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1007363-71.2019.8.11.0002 Certifico que, por equivoco foi designado o 

dia designo a data de 04/março/2020 Às 13h40min SENDO QUE A DATA 

CORRETA É 13/MARÇO/2020 ÀS 14H40MIN. Várzea Grande/MT, 11 de 

fevereiro de 2020. Nercy Anchieta Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010492-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILENE MIGUEL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ALESSANDRO MIGUEL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT7329-O 

(ADVOGADO(A))

VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO OAB - MT9175/B 

(ADVOGADO(A))

ABRAHAM LINCOLN DE BARROS FERREIRA OAB - MT8777-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA MIGUEL DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1010492-21.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro o 

pedido de AJG. Nomeio inventariante a Sra. FRANCILENE MIGUEL DE 

OLIVEIRA, independentemente da lavratura de termo de qualquer espécie. 

Todos os herdeiros são maiores e capazes, de modo que é possível o 

prosseguimento do feito na forma de arrolamento sumário. Deve a 

Inventariante cumprir o que dispõe os artigos 659 e seguintes do CPC: Art. 

659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da 

lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 

663. § 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, ao pedido de 

adjudicação, quando houver herdeiro único. § 2o Transitada em julgado a 

sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o 

formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, 

serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele 

abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do 

imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, 

conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o do art. 662. 

Art. 660. Na petição de inventário, que se processará na forma de 

arrolamento sumário, independentemente da lavratura de termos de 

qualquer espécie, os herdeiros: I - requererão ao juiz a nomeação do 

inventariante que designarem; II - declararão os títulos dos herdeiros e os 

bens do espólio, observado o disposto no art. 630; III - atribuirão valor aos 

bens do espólio, para fins de partilha. Art. 661. Ressalvada a hipótese 

prevista no parágrafo único do art. 663, não se procederá à avaliação dos 

bens do espólio para nenhuma finalidade. Art. 662. No arrolamento, não 

serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao 

pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes 

sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. § 1o A taxa 

judiciária, se devida, será calculada com base no valor atribuído pelos 

herdeiros, cabendo ao fisco, se apurar em processo administrativo valor 

diverso do estimado, exigir a eventual diferença pelos meios adequados 

ao lançamento de créditos tributários em geral. § 2o O imposto de 

transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser 

a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas 

aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros. Art. 663. A 

existência de credores do espólio não impedirá a homologação da partilha 

ou da adjudicação, se forem reservados bens suficientes para o 

pagamento da dívida. Parágrafo único. A reserva de bens será realizada 

pelo valor estimado pelas partes, salvo se o credor, regularmente 

notificado, impugnar a estimativa, caso em que se promoverá a avaliação 

dos bens a serem reservados. Art. 664. Quando o valor dos bens do 

espólio for igual ou inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, o inventário 

processar-se-á na forma de arrolamento, cabendo ao inventariante 

nomeado, independentemente de assinatura de termo de compromisso, 

apresentar, com suas declarações, a atribuição de valor aos bens do 

espólio e o plano da partilha. § 1o Se qualquer das partes ou o Ministério 

Público impugnar a estimativa, o juiz nomeará avaliador, que oferecerá 

laudo em 10 (dez) dias. § 2o Apresentado o laudo, o juiz, em audiência 

que designar, deliberará sobre a partilha, decidindo de plano todas as 

reclamações e mandando pagar as dívidas não impugnadas. § 3o 

Lavrar-se-á de tudo um só termo, assinado pelo juiz, pelo inventariante e 

pelas partes presentes ou por seus advogados. § 4o Aplicam-se a essa 

espécie de arrolamento, no que couber, as disposições do art. 672, 

relativamente ao lançamento, ao pagamento e à quitação da taxa judiciária 
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e do imposto sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. § 

5o Provada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às 

suas rendas, o juiz julgará a partilha. Art. 665. O inventário 

processar-se-á também na forma do art. 664, ainda que haja interessado 

incapaz, desde que concordem todas as partes e o Ministério Público. Art. 

666. Independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos 

valores previstos na Lei no 6.858, de 24 de novembro de 1980. Art. 667. 

Aplicam-se subsidiariamente a esta Seção as disposições das Seções VII 

e VIII deste Capítulo. Após as providências que cabem aos interessados, 

certifique-se a respeito do recolhimento dos impostos devidos, bem como 

a juntada da certidão negativa de débito da Fazenda Pública Municipal, 

Estadual e Federal atualizadas. Remeta-se o feito à Procuradoria do 

Estado, em virtude do que prevê o § 2º, do art. 659, do CPC. Em seguida, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1019991-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. S. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRELLA COSTA SANTOS GRIGGI BORRALHO OAB - MT23313-O 

(ADVOGADO(A))

DENISE COSTA SANTOS BORRALHO OAB - MT3607-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. D. C. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1019991-92.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

para ciência da decisão E da certidão que designou audiência de ID 

27619343 - Decisão 29102925 - Certidão, BEM COMO informe os dados 

bancarios da parte autora com a finalidade de expedir oficio para 

desconto em folha de pagamento Várzea Grande/MT, 11 de fevereiro de 

2020. Nercy Anchieta/ Gestora/Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1014019-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. T. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA REGINA COSTA SOTO OAB - MT18509-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER DA SILVA MOREIRA FILHO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1014019-44.2019.8.11.0002 Certifico que designo a data de 

13/MARÇO/2020 àS 14HORAS horas para a realização de audiência de 

conciliação conforme determinado em decisão. Várzea Grande/MT, 11 de 

fevereiro de 2020. Nercy Anchieta Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003622-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. D. N. (AUTOR(A))

E. D. D. N. (AUTOR(A))

E. E. D. D. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO OAB - MT14532-O 

(ADVOGADO(A))

JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE OAB - MT0006776A 

(ADVOGADO(A))

FABIANA D ARC CARDOSO OAB - 688.543.151-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. D. D. N. (REU)

C. D. B. F. (REU)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1003622-23.2019.8.11.0002. VISTOS etc. Tratam-se 

de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos contra a sentença proferida no 

Id. 20294189. Alega que na sentença proferida houve contradição com as 

provas existentes nos autos, uma vez que há entendimento jurisprudencial 

que agasalha a tese dos Embargantes para a fixação dos alimentos em 

favor do Espólio de forma excepcional. Diz que o genitor falecido firmou 

acordo judicial em vida para o pagamento da verba alimentar, conforme 

documento constante no Id. 19522970. Observa que os três Embargantes 

são herdeiros do genitor falecido, assim como a Inventariante no espólio, 

onde só esta (a Inventariante) goza dos frutos dos bens deixado pelo “de 

cujus” enquanto pendente a divisão, enquanto os filhos Embargantes 

sofrem com o desamparo alimentar, sendo essa a possibilidade 

excepcional que o julgado usado como fundamento pelo juízo reconhece 

existir para a concessão do que se busca. Ao final, pugnou para que 

fossem recebidos os presentes embargos, para o fim de sanar a 

contradição havida e, em consequência, acolher o pedido liminar, 

determinando a citação da Inventariante, dando seguimento ao feito. É o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Conheço dos embargos, por 

tempestivos, e os rejeito por verificar que na decisão sentença no Id. 

20294189, não há obscuridade, contradição ou omissão. O artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil estabelece que caberão embargos declaratórios 

no caso de obscuridade, contradição ou omissão na decisão ou sentença 

proferida, o que não ocorreu no caso dos autos. A sentença proferida 

extinguiu o processo sem resolução do mérito, eis que não é possível 

repassar ao espólio a obrigação de pagar alimentos, tendo em vista que 

ação é de caráter personalíssimo e intransmissível. Assim, inexistente 

qualquer dos vícios elencados no dispositivo legal acima mencionado, os 

embargos de declaração se mostram insubsistentes. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos de declaração, tendo em 

vista a inexistência dos requisitos aptos a ensejar sua oposição e 

MANTENHO a sentença constante do Id. 20294189, por seus próprios 

fundamentos. P. R. I. Cumpra-se. Várzea Grande, 07 de Fevereiro de 

2020. Christiane da Costa Marques Neves Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006852-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO GOMES (REQUERENTE)

CARLOS ALBERTO GOMES (REQUERENTE)

JOSE CARLOS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - MT20626-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO DA CUNHA GOMES (INVENTARIADO)

JACIRA ALVES GOMES (INVENTARIADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1006852-10.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Intime-se 

para indicar o herdeiro que se acha na posse e administração do espólio 

(art. 617, II, do CPC), para que seja nomeado Inventariante. Art. 617. O juiz 

nomeará inventariante na seguinte ordem: I - o cônjuge ou companheiro 

sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da 

morte deste; II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do 

espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes 

não puderem ser nomeados; III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles 

estiver na posse e na administração do espólio; IV - o herdeiro menor, por 

seu representante legal; V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a 

administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em 

legados; VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário; VII - o inventariante 

judicial, se houver; VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver 

inventariante judicial. Parágrafo único. O inventariante, intimado da 

nomeação, prestará, dentro de 5 (cinco) dias, o compromisso de bem e 

fielmente desempenhar a função. Com a indicação, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004525-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

K. C. D. C. (REQUERENTE)

K. R. D. C. (REQUERENTE)

K. C. D. C. (REQUERENTE)

F. C. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. G. D. C. (REQUERIDO)
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1004525-92.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a 

AJG. Intime-se a parte autora, via Advogado, para encartar aos autos a 

sentença que fixou os alimentos, no prazo de 15 (quinze) dias, eis que 

documento essencial ao deslinde do feito. Com a emenda, conclusos. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1003345-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERALDISON JOSE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCILA GRACIANI DE SOUZA OAB - MT12005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

EMANUELE AUXILIADORA DA COSTA ALMEIDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1003345-75.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Trata-se 

de Alvará Judicial. A ação foi ajuizada em data de 10/05/2017. O processo 

foi redistribuído para este Juízo em data de 16/04/2018. Em decisão, foi 

deferida a AJG; determinada a intimação da requerente para trazer aos 

autos a documentação pessoal do “de cujus”, uma vez que encontra-se 

ilegível, bem ainda para informar acerca da união estável (Id. 13038369). A 

patrona da parte autora, devidamente intimada, não manifestou-se nos 

autos (Id. 16279038). Assim sendo, diante da inércia da autora que não dá 

andamento ao feito, bem ainda considerando a impossibilidade do 

processo permanecer paralisado indefinidamente, não há alternativa a não 

ser a extinção do feito. 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. P. R. 

I. Isentos de custas (Id. 13038369). Após o trânsito em julgado, ao arquivo, 

com baixa na Distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande, 11 de Fevereiro de 

2020. Christiane da Costa Marques Neves Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 101880 Nr: 10868-44.2006.811.0002

 AÇÃO: Separação Consensual->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: CELSO SIMONATO RIBEIRO, IVETE PIRES PESSOA 

SIMONATO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA HELENA GIRALDELLI 

DERZE - OAB:9141/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.Trata-se de Ação de Separação Consensual.Consta da 

inicial, acordo entabulado entre as partes acerca da partilha de bens, 

dentre outros, como descrito às fls. 05/06 e 09/10.Sentença homologatória 

às fls. 66.Após o trânsito em julgado da sentença, foi determinada a 

expedição dos formais de partilha (fls. 76). Formal de partilha expedido às 

fls. 94.Requerimento da esposa às fls. 106/107 e 113/114, pugnando pela 

expedição de mandado ao Oficial de Registro de Imóveis de 

Votuporanga/SP, de modo a tornar claro que na partilha ficou estabelecido 

que os imóveis localizados naquele município passaram a pertencer 50% 

para cada ex-cônjuge. Encartou as Escrituras Públicas dos Imóveis às fls. 

107verso e 112verso.É o relatório.DECIDO.Do acordo entabulado entre as 

partes na inicial, homologado por sentença transitada em julgado, consta o 

que segue:(...)“item 1.3.e. – 1/6 de um terreno, localizado à Avenida 

Saudade, quadra 48, lote 10, Bairro Cidade Nova, no Município de 

Votuporanga/SP, matriculado nº. 10-11.728 no Serviço de Registro de 

Imóveis da Comarca de Votuporanga/SP, conforme consta a cópia da 

Escritura Pública de Doação...”“item 1.3.f – 1/6 de um prédio próprio para 

residência constituído de dois pavimentos com 257,55 m², localizado à 

Avenida Saudade, nº. 721, quadra 48, lote 11, Bairro Cidade Nova, no 

Município de Votuporanga/SP, matriculado nº. 1-6.953 e averbação 

3-6.953 do Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de 

Votuporanga/SP, conforme consta a cópia da Escritura Pública de 

Doação...”(...)5.2. DOS BENS IMÓVEIS:Referentes aos bens imóveis 

descritos nos itens 1.3.a, 1.3.e. e 1.3.f., será realizada a meação, isto é 

50% para cada cônjuge, na época da venda do (sic) citados imóveis. 

Assim sendo, expeça-se mandado ao Oficial de Registro de Imóveis de 

Votuporanga/SP, como requerido às fls. 113/114, remetendo-se cópia 

desta decisão, do acordo, da sentença e do trânsito em 

julgado.Intime-se.Não havendo novo requerimento, retornem ao 

arquivo.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 10 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.: 420711 Nr: 22389-68.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO VINICIUS DA SILVA BEZERRA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO BEZERRA DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEIA SILVANA GONÇALVES - 

OAB:MT 12.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº. 37510-82.2015.811.0002.

Código nº. 420711.

VISTOS etc.

Providencie-se o apensamento do presente feito ao Processo nº. 

21484-97.2014.811.0002. Código nº. 372882, mencionado às fls.93.

Certifique-se a respeito de ofício para desconto d pensão em folha de 

pagamento.

Não havendo. Oficie-se.

Em seguida, ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 10 de Fevereiro de 2020.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012432-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. D. C. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. O. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO AÇÃO DE ALIMENTOS CUMULADA COM GUARDA Vistos, 

Processe-se em segredo de justiça. Diante da cumulação de pedidos, o 

processo seguirá o procedimento comum (Artigo 327 do Código de 

Processo Civil). Recebo os autos nos termos do art. 1º, § 2º, da Lei 

5478/68. Concedo os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Face aos elementos de que 

disponho e ainda por não constar nos autos comprovação dos 

rendimentos do requerido, arbitro alimentos provisórios, com base no 

artigo 4º da Lei 5478/68, no valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) 

do salário mínimo, pagos até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir da 

citação, entregues diretamente a genitora dos autores. Considerando-se o 

artigo 334 do Código de Processo Civil, Lei n. 13105/2015, designo 

audiência de Conciliação para o dia 14/02/2020, às 14 horas. §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. 

Cite-se a parte demandada, nos termos da inicial, com as advertências do 

artigo 695 e parágrafos do CPC. “Havendo interesse das partes em 

entabular acordo, poderão comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 13 
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às 16 horas”. Decorrido o prazo, com ou sem contestação, ouçam-se a 

parte autora e o Ministério Público. Intimem-se as partes. Eulice Jaqueline 

da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1014432-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI LUIS BENEDET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELY RODRIGUES DE CASTRO OAB - MT24422-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUDIMILA FERNANDES TONET (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA PROCESSO 1014432-57.2019.8.11.0002. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE 

BENS, REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA. REQUERENTE: VANDERLEI LUIS BENEDET. REQUERIDA: 

LUDIMILA FERNANDES TONET. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE 

BENS, REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA ajuizada por VANDERLEI LUIS BENEDET em face de 

LUDIMILA FERNANDES TONET, conforme os fatos delineados na exordial 

(ID. 24778623). A inicial foi recebida (ID. 24905372). Em consulta ao 

Sistema PJE-TJ/MT, verificou-se a existência de Ação distribuída junto à 

Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar dessa Comarca 

(Processo 1009334-91.2019.8.11.0002), onde foram fixadas Medidas 

Protetivas em favor da requerida. É o sucinto relatório. Decido. Com base 

na força atrativa do artigo 14, da Lei n. 11.340/2006, declino da 

competência, eis que absoluta em razão da matéria, ao Juízo da Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher desta 

Comarca, para o julgamento da presente lide, juntamente com os autos do 

Processo n. 1009334-91.2019.8.11.0002, envolvendo as mesmas partes. 

Nesse sentido se posiciona o egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: 

“EMENTA. MEDIDA PROTETIVA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO 

JUÍZO – EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE DIVÓRCIO EM JUÍZO DA FAMÍLIA – 

APLICAÇÃO DO ART. 14, DA LEI 11.340/2006 – COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA – JUÍZO COMPETENTE PARA O PROCESSO – [...] Pedido que 

tem por fundamento ou mantenha relação com a prática de violência 

doméstica e familiar contra a mulher submete-se à competência de juízo 

especializado para estas causas. A força atrativa do art. 14, da Lei n. 

11.340/2006 torna absoluta a competência do juízo especializado em 

violência doméstica e familiar para as ações que envolvam as mesmas 

partes. [...] QUINTA CÂMARA CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

113921/2011- CLASSE CNJ - 202 – COMARCA CAPITAL. Número do 

Protocolo: 113921/2011. Data de Julgamento: 11-4-2012.” – grifei Assim, 

remetam-se os autos para redistribuição àquele Juízo com as homenagens 

de estilo. Procedam-se as baixas e anotações de praxe. Ciência ao MP. 

Intimem-se. Às providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza 

de Direito ch

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009587-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. S. Z. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA OAB - MT16384 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. D. C. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO Autos n. 1009587-16.2018 – PJE AÇÃO ALIMENTOS 

CUMULADA COM GUARDA. Vistos, Considerando-se informação contida 

na certidão de ID. 25603111 (ausência de citação da parte demandada), 

defiro o pedido constante no ID. 26286789, expeça-se novo mandado de 

citação para o requerido (LUIZ MARCOS DA COSTA – RUA A, CASA 07, 

BAIRRO JARDIM FLAMBOYAM, na COMARCA DE CUIABÁ - MT), para 

comparecimento na Audiência Redesignada de Conciliação, para o dia 

05/3/2020, às 15:30 horas, fazendo-se constar que o prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias (artigo 335, Código de Processo Civil). 

“Havendo interesse das partes em entabular acordo, poderão comparecer 

em Juízo, às terças-feiras, das 13:00 às 16:00 horas”. Intimem-se as 

partes, os procuradores, para o devido comparecimento. Notifique-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: 1003630-63.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. M. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS OAB - MT20677-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. D. C. C. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de ação de 

execução de alimentos onde não se verifica a modificação de domicílio da 

parte exequente, fundada em título judicial de outro Juízo Especializado 

desta mesma Comarca (documento de id 28848564), que sentenciou o 

processo. A competência funcional do cumprimento de sentença, 

ressalvada a hipótese de mudança de domicílio que autoriza sua 

modificação (artigo 528, § 9º, do Código de Processo Civil), segue a regra 

estabelecida pelo artigo 516, II, do mesmo codex, que estabelece: “Art. 

516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...) II - o juízo que 

decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição”. Isto posto, declino de 

ofício da competência, eis que funcional, ao Juízo da Segunda Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, para 

prosseguimento e julgamento da presente lide. Remetam-se os autos para 

redistribuição àquele Juízo com as homenagens de estilo; procedam-se as 

baixas e anotações de praxe. Ciência ao MP. Intimem-se. Às providências. 

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1016360-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

V. H. O. V. (REQUERENTE)

N. F. D. C. (REQUERENTE)

C. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ JOSE FERREIRA OAB - MT8212-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO AUTOS n. 1016360-43.2019 – PJE AÇÃO DE GUARDA. 

Vistos. Cumpra-se cota ministerial ID. 27238864; eis que a acolho. 

Intimem-se os requerentes, para que no prazo de 10 (dez) dias, juntem-se 

aos autos o termo de acordo devidamente assinado pelos demandantes, 

sob pena de indeferimento da inicial. Após, dê-se nova vistas ao Ministério 

Público. Às providências. Várzea Grande-MT. Eulice Jaqueline da Costa 

Silva Cherulli Juíza de Direito L

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010424-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. G. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO OAB - 

MT11854-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. R. (REU)

A. C. M. R. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEONES CELESTINO BATISTA OAB - MT12141/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1010424-71.2018.8.11.0002. 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico, autorizada pelo art. 203, 
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§4º/CPC e Provimento 56/2007, que impulsiono estes autos às partes para, 

em 05 (cinco) dias, especificarem, de forma justificada, as provas que 

pretendem produzir, conforme preceituado nos artigos 369 e 370 do 

Código de Processo Civil, sem prejuízo de julgamento antecipado do mérito. 

VÁRZEA GRANDE, 11 de fevereiro de 2020. Assinado Digitalmente 

JOANNE DA SILVA MESQUITA Analista Judiciário Sede do juízo e 

Informações: Avenida Castelo Branco, s/nº, Bairro Água Limpa, Várzea 

Grande-MT, CEP: 78.125-700 Contatos: Telefone (065) 3688-8421 – e-mail: 

vg.3familia@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010424-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. G. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO OAB - 

MT11854-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. R. (REU)

A. C. M. R. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEONES CELESTINO BATISTA OAB - MT12141/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1010424-71.2018.8.11.0002. 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico, autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, que impulsiono estes autos às partes para, 

em 05 (cinco) dias, especificarem, de forma justificada, as provas que 

pretendem produzir, conforme preceituado nos artigos 369 e 370 do 

Código de Processo Civil, sem prejuízo de julgamento antecipado do mérito. 

VÁRZEA GRANDE, 11 de fevereiro de 2020. Assinado Digitalmente 

JOANNE DA SILVA MESQUITA Analista Judiciário Sede do juízo e 

Informações: Avenida Castelo Branco, s/nº, Bairro Água Limpa, Várzea 

Grande-MT, CEP: 78.125-700 Contatos: Telefone (065) 3688-8421 – e-mail: 

vg.3familia@tjmt.jus.br

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 308772 Nr: 4753-60.2013.811.0002

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->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: ERAPR, ABDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FERNANDES DE NORONHA 

ALEIXO - OAB:13766

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Pedido de Desarquivamento dos presentes autos, com o 

escopo de formular Pedido de Exoneração de Obrigação Alimentar (fls. 

29).

 É o necessário.

Decido.

Da análise dos autos, verifica-se que o acordo formulado por ELEN 

REGINA AUGUSTA PRADO RADI e ADEMÍLSON BENEDITO DOS ANJOS, 

atinente à Guarda e Alimentos em favor de sua filha (TAYNARA PRADO 

DOS SANTOS), foi homologado em 19/09/2013 (fls. 24/24, vº), restando a 

referida decisão transitada em julgado em 25/10/2013 (fls. 27, vº), estando 

arquivado desde então.

 Busca a requente o desarquivamento do feito, com o objeto de pleitear 

exoneração da referida obrigação alimentar, ao argumento de que a 

alimentada contraiu núpcias.

Apesar da norma vigente consignar que os alimentos podem ser revistos 

a qualquer tempo, bastando que existam elementos de convicção que 

justifiquem a modificação, inclusive nos próprios autos que fixaram a 

obrigação alimentar, contudo, consoante orientação do Conselho Nacional 

de Justiça (PJE), faz-se necessário o manejo de ação autônoma, a fim de 

que os processos físicos não se perpetuem.

Pelo exposto, indefiro o pedido de desarquivamento (fls. 29), devendo os 

autos retornarem ao arquivo, facultando a requerente a interposição de 

demanda autônoma, a fim de que o pleito de exoneração seja apreciado 

pelo Poder Judiciário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 369818 Nr: 19324-02.2014.811.0002

 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: GWDOS, DDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COORDENADOR DA UNIVAG - 

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA/CURADOR - OAB:, Marcel Alexandre 

Lopes - OAB:6454, Sonia Maria Carvalho da Silva Pires - 

OAB:19339/E

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA 

COM ALIMENTOS ajuizada por GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA SILVA, 

neste ato representado por sua genitora DANUBIA DE OLIVEIRA SILVA, 

em face de THYCIANO MARQUES FERREIRA.

A inicial foi recebida à fl. 13.

Intimado via edital para dar andamento no feito, sob pena de extinção (fls. 

86), o requerente permaneceu inerte (fls. 89).

Instado a se manifestar, o Ministério Público manifesta-se pela extinção do 

processo, nos termos do disposto no artigo 485, II do Código de Processo 

Civil (fls. 90).

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

O feito prosseguia seus trâmites legais com os atos correlatos à entrega 

da prestação jurisdicional, porém, cientificado a parte requerente 

GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA SILVA, neste ato representado por sua 

genitora DANUBIA DE OLIVEIRA SILVA para dar andamento aos autos, 

sob pena de extinção (fls. 86) permaneceu inerte, deixando transcorrer o 

prazo, sem apresentar qualquer manifestação (fls. 89).

 Assim sendo, patente o desinteresse do demandante quanto ao regular 

prosseguimento do feito, sendo forçoso reconhecer a necessidade de 

extinção, sem resolução do mérito, nos termos do disposto no artigo 485, 

III do Código de Processo Civil, que assim preceitua:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

Nessa esteira de raciocínio, nossos Tribunais Pátrios há muito vem 

firmando posicionamento, senão vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO. MONITÓRIA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO E 

POSTERIOR PAGAMENTO. DESÍDIA. CARACTERIZAÇÃO. EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 485, III, § 3º, CPC. A extinção do 

processo pela desídia da parte é possível, quando intimada em seu 

endereço para dar andamento ao processo, queda-se inerte. Inteligência 

do artigo 485, III, § 3º, do CPC. (TJ-MG - AC: 10433082465843002 MG, 

Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 08/11/2018, Data de 

Publicação: 19/11/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. VAGA EM ESCOLA MUNICIPAL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 267, III, DO CPC. MUDANÇA DE 

ENDEREÇO NÃO INFORMADA AO JUIZO. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. 

A negligência da parte autora, por prazo superior a 30 dias, quanto à 

realização de atos e diligências que lhe competem para o regular 

seguimento do feito, implica a extinção do processo sem resolução de 

mérito, conforme disposto no art. 267, III, do CPC. Necessidade de 

intimação pessoal prevista no §1° do art. 267 do CPC que não se aplica no 

caso de a parte mudar de endereço. É obrigação da parte manter 

atualizado seu endereço, comunicando eventual mudança ao Juízo, 

consoante determina o art. 39, II, CPC. Sentença de extinção mantida. 

Apelação desprovida (Apelação Cível Nº 70064627268, Sétima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 

24/06/2015).

Não obstante, mister consignar que a referida extinção não impede o 

ajuizamento de nova de demanda.
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Posto isso, JULGO EXTINTO o processo com fundamento no artigo 485, III, 

do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem honorários.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 440661 Nr: 7110-08.2016.811.0002

 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: MVDMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMDS, MMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA D´AMICO DA SILVA - 

ESTAGIÁRIA - OAB:21837/E MT, MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

UNIVAG - OAB:OAB/MT 6.454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a inventariante, na pessoa de seu patrono, via DJE, para que no 

prazo de 60 (sessenta) dias, apresente a certidão da Central de 

Testamento, inteiro teor e ônus do imóvel devidamente registrado em nome 

da extinta, bem como, as certidões negativas de débitos com as Fazendas 

Públicas Municipal, Federal e Estadual, sendo que a expedida pela 

Procuradoria-Geral do Estado, não se presta para tal fim a certidão 

eletrônica referente ao ICMS/IPVA para fins gerais, visto que não alcança 

débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de 

competência da PGE, nem o cumprimento de obrigações principais ou 

acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao 

sistema da CND/SEFAZ (finalidade inventário) todas em nome da falecida, 

determino a juntada do comprovante de pagamento ou, sendo o caso, de 

isenção do ITCD.

Com a vinda da documentação requisitada, dê-se vistas dos autos à 

Procuradoria Geral do Estado.

Intime-se e cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 264840 Nr: 4039-71.2011.811.0002

 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: BSDSN, TADAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDAES-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SALES VIEIRA - 

OAB:11663/MT, THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - OAB:15111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE INVENTÁRIO ajuizada por BENEDITO SEBASTIÃO 

DA SILVA NETO, em face do ESPÓLIO DE JOHNNY DE ALMEIDA E SILVA, 

consoante os fatos descritos na exordial (fls. 05/09).

A inicial foi recebida às fls. 16/16, vº.

Intimado via edital a se manifestar nos autos (fls. 99), o inventariante 

permaneceu inerte (fls. 101).

Instado a se manifestar, o Ministério Público manifesta-se pela extinção do 

processo, nos termos do disposto no artigo 485, III do Código de Processo 

Civil (fls. 138).

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

O feito prosseguia seus trâmites legais com os atos correlatos à entrega 

da prestação jurisdicional, porém, cientificado o inventariante (BENEDITO 

SEBASTIÃO DA SILVA NETO) para dar andamento aos autos, sob pena 

de extinção (fls. 99) permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo, 

sem apresentar qualquer manifestação (fls. 101).

 Assim sendo, patente o desinteresse do requerente quanto ao regular 

prosseguimento do feito, sendo forçoso reconhecer a necessidade de 

extinção, sem resolução do mérito, nos termos do disposto no artigo 485, 

III do Código de Processo Civil, que assim preceitua:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

Nessa esteira de raciocínio, nossos Tribunais Pátrios há muito vem 

firmando posicionamento, senão vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO. MONITÓRIA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO E 

POSTERIOR PAGAMENTO. DESÍDIA. CARACTERIZAÇÃO. EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 485, III, § 3º, CPC. A extinção do 

processo pela desídia da parte é possível, quando intimada em seu 

endereço para dar andamento ao processo, queda-se inerte. Inteligência 

do artigo 485, III, § 3º, do CPC. (TJ-MG - AC: 10433082465843002 MG, 

Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 08/11/2018, Data de 

Publicação: 19/11/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. VAGA EM ESCOLA MUNICIPAL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 267, III, DO CPC. MUDANÇA DE 

ENDEREÇO NÃO INFORMADA AO JUIZO. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. 

A negligência da parte autora, por prazo superior a 30 dias, quanto à 

realização de atos e diligências que lhe competem para o regular 

seguimento do feito, implica a extinção do processo sem resolução de 

mérito, conforme disposto no art. 267, III, do CPC. Necessidade de 

intimação pessoal prevista no §1° do art. 267 do CPC que não se aplica no 

caso de a parte mudar de endereço. É obrigação da parte manter 

atualizado seu endereço, comunicando eventual mudança ao Juízo, 

consoante determina o art. 39, II, CPC. Sentença de extinção mantida. 

Apelação desprovida (Apelação Cível Nº 70064627268, Sétima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 

24/06/2015).

Não obstante, mister consignar que a referida extinção não impede o 

ajuizamento de nova de demanda.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo com fundamento no artigo 485, III, 

do Código de Processo Civil.

Sem custas.

 P.I.C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009572-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO GUSTAVO FERREIRA GRACIANI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANNI AZEREDO GRACIANI (REU)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS Vistos. Conforme 

informado na petição inicial a infante encontra-se residindo com sua 

genitora na comarca de Cuiabá/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. 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 de uma das Varas de Família da 

comarca de Cuiabá - MT, onde reside atualmente as crianças, 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

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009468-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE DELFINA DA CRUZ SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Vistos. Recebo o feito como 

Cumprimento de Sentença. Anotem-se junto ao Distribuidor. Defiro o 

processamento requerido; Autuem-se como Cumprimento de Sentença, 

constando como exequente MIGUEL CRUZ SILVA, nascido no dia 08 de 

novembro de 2018, representada pela sua genitora DAIANE DELFINA DA 

CRUZ e executado ALEXANDRE TEIXEIRA DA SILVA. Intime-se, nos 

termos do art. 5º, inciso LXVII da Constituição Federal e art. 528, § 7º, do 

Código de Processo Civil, para, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

prisão; a) pagar o valor que compreende a prestação anterior ao 

ajuizamento da execução, (outubro de 2019) e as que se vencerem no 

curso do processo; b) provar que já pagou, ou c) justificar a 

impossibilidade de fazê-lo. Consigno que, em caso de não cumprimento, 

esta decisão será levada a protesto (Artigo 528 § 1º do Código de 

Processo Civil/2015). Autorizo a citação na forma do artigo 212, § 1º e 2º, 

do Código de Processo Civil, dada à magnitude do direito em questão, que 

se traduz em fonte da própria subsistência. Caso seja efetuado 

pagamento mediante depósito bancário em caixa eletrônico, intime-se a 

parte autora a se manifestar no prazo de 24 horas da juntada do 

documento. Após, certificada eventual inércia, conclusos. “Havendo 

interesse das partes em entabular acordo, poderão comparecer em Juízo, 

às terças-feiras, das 13:00 às 16:00 horas”. Dê-se ciência ao Ministério 

Público. Intime-se. Ás providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli 

Juíza de Direito mj

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000781-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NATALY JOICE FERREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO DA COSTA GOMES (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO EXECUÇÃO DE ALIMENTOS Vistos. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA Vistos. Recebo o feito como Cumprimento de Sentença. 

Anotem-se junto ao Distribuidor. Defiro o processamento requerido; 

Autuem-se como Cumprimento de Sentença, constando como exequente 

ISABELLY LAUNY FERREIRA GOMES, representada pela sua genitora 

NATALY JOICE FERREIRA DA COSTA e executado FABRÍCIO DA COSTA 

GOMES. Considerando-se que o debito alimentar que autoriza a prisão 

cível do devedor corresponde às três prestações vencidas anteriormente 

ao ajuizamento do pedido (Artigo 528, §7º) e tendo em vista que o 

requerimento de cumprimento de sentença foi protocolado em dezembro 

de 2019 (ID 26710484), intime-se, nos termos do art. 523, do Código de 

Processo Civil, para no prazo de 15 (quinze) dias pagar o debito referente 

aos meses de abril, maio e junho de 2019, sob pena de penhora e 

aplicação de multa. Consigno que, em caso de não cumprimento, esta 

decisão será levada a protesto (Artigo 528 § 1º do Código de Processo 

Civil/2015). Autorizo a citação na forma do artigo 212, § 1º e 2º, do Código 

de Processo Civil, dada à magnitude do direito em questão, que se traduz 

em fonte da própria subsistência. Caso seja efetuado pagamento mediante 

depósito bancário em caixa eletrônico, intime-se a parte autora a se 

manifestar no prazo de 24 horas da juntada do documento. Após, 

certificada eventual inércia, conclusos. “Havendo interesse das partes em 

entabular acordo, poderão comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 

13:00 às 16:00 horas”. Dê-se ciência ao Ministério Público. Intime-se. Ás 

providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000781-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NATALY JOICE FERREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO DA COSTA GOMES (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO EXECUÇÃO DE ALIMENTOS Vistos. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA Vistos. Recebo o feito como Cumprimento de Sentença. 

Anotem-se junto ao Distribuidor. Defiro o processamento requerido; 

Autuem-se como Cumprimento de Sentença, constando como exequente 

ISABELLY LAUNY FERREIRA GOMES, representada pela sua genitora 

NATALY JOICE FERREIRA DA COSTA e executado FABRÍCIO DA COSTA 

GOMES. Considerando-se que o debito alimentar que autoriza a prisão 

cível do devedor corresponde às três prestações vencidas anteriormente 

ao ajuizamento do pedido (Artigo 528, §7º) e tendo em vista que o 

requerimento de cumprimento de sentença foi protocolado em dezembro 

de 2019 (ID 26710484), intime-se, nos termos do art. 523, do Código de 

Processo Civil, para no prazo de 15 (quinze) dias pagar o debito referente 

aos meses de abril, maio e junho de 2019, sob pena de penhora e 

aplicação de multa. Consigno que, em caso de não cumprimento, esta 

decisão será levada a protesto (Artigo 528 § 1º do Código de Processo 

Civil/2015). Autorizo a citação na forma do artigo 212, § 1º e 2º, do Código 

de Processo Civil, dada à magnitude do direito em questão, que se traduz 

em fonte da própria subsistência. Caso seja efetuado pagamento mediante 

depósito bancário em caixa eletrônico, intime-se a parte autora a se 

manifestar no prazo de 24 horas da juntada do documento. Após, 

certificada eventual inércia, conclusos. “Havendo interesse das partes em 

entabular acordo, poderão comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 

13:00 às 16:00 horas”. Dê-se ciência ao Ministério Público. Intime-se. Ás 

providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004823-55.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL SANTANA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIETE LUCIA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Vistos. Recebo o feito como 

Cumprimento de Sentença. Anotem-se junto ao Distribuidor. Defiro o 

processamento requerido; Autuem-se como Cumprimento de Sentença, 

constando como exequente EZEQUIEL DA SILVA RODRIGUES, 

representado pela sua genitora MARIETE LUCIA DA SILVA e executado 

GABRIEL SANTANA RODRIGUES. Intime-se, nos termos do art. 5º, inciso 

LXVII da Constituição Federal e art. 528, § 7º, do Código de Processo Civil, 

para, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de prisão; a) pagar o valor que 

compreende a prestação anterior ao ajuizamento da execução, (setembro 

a novembro de 2019) e as que se vencerem no curso do processo; b) 

provar que já pagou, ou c) justificar a impossibilidade de fazê-lo, bem 

como para no prazo de 15 (quinze) dias pagar o debito referente ao 

período de novembro de 2018 a agosto de 2019, sob pena de penhora e 

aplicação de multa. Consigno que, em caso de não cumprimento, esta 

decisão será levada a protesto (Artigo 528 § 1º do Código de Processo 

Civil/2015). Autorizo a citação na forma do artigo 212, § 1º e 2º, do Código 

de Processo Civil, dada à magnitude do direito em questão, que se traduz 

em fonte da própria subsistência. Caso seja efetuado pagamento mediante 

depósito bancário em caixa eletrônico, intime-se a parte autora a se 

manifestar no prazo de 24 horas da juntada do documento. Após, 

certificada eventual inércia, conclusos. “Havendo interesse das partes em 

entabular acordo, poderão comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 

13:00 às 16:00 horas”. Dê-se ciência ao Ministério Público. Intime-se. Ás 

providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1010976-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA DIAS DE JESUS (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

JENNYFER VITORIA CASTRO HERNANDES (REQUERIDO)

DIEGO ALVES DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO AÇÃO DE GUARDA Vistos, Acolho a emenda a inicial. Concedo 

os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil. Versam os autos sobre AÇÃO DE GUARDA COM 

PEDIDO DE LIMINAR que MARISTELA DIAS DE JESUS, move em face de 

DIEGO ALVES DE JESUS e JENNYFER VITÓRIA CASTRO HERNANDES, 

nascida em 23 de abril de 2001. Aduz ser tia paterna de JOABE EMANUEL 

CASTRO DE JESUS, nascido em 10 de maio de 2018. Relata que a criança 

encontra-se sob seus cuidados. Afirma que os genitores não possuem 

condições financeiras para cuidar do filho. Requer a guarda provisória de 

JOABE EMANUEL CASTRO DE JESUS. Junta documentos. É o relato. 

Decido. Considerando-se que a segunda requerida já atingiu a maioridade, 

desnecessária a sua representação processual, assim regularize-se o 

nome dos requeridos no sistema PJE. Em relação ao pedido de 

antecipação de tutela, verifica-se que tutela de urgência, conforme dispõe 

o artigo 300, do Código de Processo Civil, será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Embora o legítimo interesse do 

requerente esteja consubstanciado no direito sobre a guarda do sobrinho, 

observado através dos documentos apresentados junto a inicial que o 

conjunto probatório se mostra frágil e insuficiente para a tutela de urgência 

pleiteada. Assim, ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, INDEFIRO a tutela de urgência. Considerando-se o artigo 334 do 

Código de Processo Civil, Lei n. 13105/2015, designo audiência de 

Conciliação para o dia 04/8/2020, às 13 horas. §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. Cite-se a parte 

demandada, nos termos da inicial, com as advertências do artigo 695 e 

parágrafos do Código de Processo Civil. “Havendo interesse das partes 

em entabular acordo, poderão comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 

13 às 16 horas”. Intimem-se e cumpra-se, notificando-se o i. representante 

do Ministério Público. Às providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva 

Cherulli Juíza de Direito mj

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000601-05.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA ALVES FERNANDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO AMARO DE OLIVEIRA (REU)

FRANCISCO AMARO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1000601-05.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): ELZA ALVES FERNANDES REU: FRANCISCO AMARO DA 

SILVA, ANTONIO AMARO DE OLIVEIRA Vistos... Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Em virtude de que não se discute posse em forma de lide no 

usucapião e tão somente se comprova o lapso temporal da posse, deixo 

de designar audiência de conciliação; Determino a citação do réu, dos 

confinantes, bem como, a expedição de edital de citação aos interessados 

e ausentes, pelo prazo de trinta dias. Dê-se ciência às Fazendas Públicas, 

municipal e estadual, à União, bem como, ao representante do parquet, a 

fim de manifestarem quanto à pretensão inaugural. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007924-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT10070-O 

(ADVOGADO(A))

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683-O 

(ADVOGADO(A))

BARBHARA HELLENA OLIVEIRA E SILVA OAB - MT23027/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUARA MONTEIRO SOUZA SANTOS (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1007924-66.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA REU: 

JUARA MONTEIRO SOUZA SANTOS Vistos... Nos termos do art. 485, §4º 

do CPC, determino a intimação da parte ré para dizer quanto ao pedido de 

desistência formulado pelo autor à Id. nº 22519423. Feito isso, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001648-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY PFEIFER GONCALVES DOS REIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA OAB - MT21451-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1001648-82.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE 

INCORPORACOES SPE LTDA EXECUTADO: KELLY PFEIFER GONCALVES 

DOS REIS Vistos... Ao credor, para impulsionar o feito, requerendo o que 

lhe é de direito, tendo em vista que em sua manifestação de Id. n° 

27480349, só apresentou a atualização dos cálculos. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011125-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

JOAO ESPIRITO SANTO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (REU)

CARLOS BARBOSA IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1011125-32.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): JOAO ESPIRITO SANTO DA SILVA, ROSALINA DOS SANTOS 

SILVA REU: EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME, 

CARLOS BARBOSA IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA Vistos... Nos 

termos do art. 485, §4º do CPC, determino a intimação da parte ré para 

dizer quanto ao pedido de desistência formulado pelo autor à Id. nº 

20752635. Feito isso, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013072-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067612/2/2020 Página 221 de 375



MILEIDE DE JESUS CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1013072-87.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): MILEIDE DE JESUS CAMPOS REU: BANCO BRADESCARD S.A 

Vistos... Nos termos do art. 485, §4º do CPC, determino a intimação da 

parte ré para dizer quanto ao pedido de desistência formulado pelo autor à 

Id. nº 27455638. Feito isso, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007906-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IDEAL NUTRICAO ANIMAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDESIO JOSE SEGALA OAB - MT11357-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS JOSE RONDON (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1007906-11.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): IDEAL NUTRICAO ANIMAL LTDA REU: DOMINGOS JOSE 

RONDON Vistos... Por verificar que o réu está em lugar incerto e não 

sabido, defiro nos termos do art. 246, IV do CPC, a citação da parte ré via 

edital. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000903-34.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE MORAIS PINTO (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):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1000903-34.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): MICHELE MORAIS PINTO REU: VIVO S.A. Vistos... Analisando 

os autos, observo que os praticamente todos documentos anexados, 

encontram-se total ou parcialmente ilegível, em desconformidade com o 

que preceitua o §1º, do art. 14, da Resolução n°. 185/2013, a qual institui o 

Sistema PJE, que assim dispõe: “Art. 14. Os documentos produzidos 

eletronicamente, os extratos digitais e os documentos digitalizados e 

juntados aos autos pelos órgãos do Poder Judiciário e seus auxiliares, 

pelos membros do Ministério Público, pelas procuradorias e por advogados 

públicos e privados têm a mesma força probante dos originais, ressalvada 

a alegação motivada e fundamentada de adulteração. § 1º Incumbirá 

àquele que produzir o documento digital ou digitalizado e realizar a sua 

juntada aos autos zelar pela qualidade deste, especialmente quanto à sua 

legibilidade”. Dessa forma, determino que a parte autora junte aos autos os 

documentos legíveis, atentando-se quanto à necessidade de que estes 

sejam cópias completas e de fácil leitura, com boa qualidade de 

visualização. Pata tanto, concedo prazo de quinze dias, sob pena de 

indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003610-72.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CIRO FERREIRA VIANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT11655-O (ADVOGADO(A))

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT OAB - MT14246-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA PELLISARI VIANA GHISI (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1003610-72.2020.8.11.0002. 

AUTOR: CIRO FERREIRA VIANA REU: VALERIA PELLISARI VIANA GHISI 

Vistos... Emende o autor a inicial, juntando aos autos a planta do imóvel 

que deverá compreender a região onde está localizado, e o memorial 

descritivo da área discutida, no prazo de 15 dias, sob pena de 

indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004144-16.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Charles Baccan Júnior OAB - MT196702-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REU)

R N C - TRANSPORTES EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1004144-16.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA REU: R N C - 

TRANSPORTES EIRELI - ME, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Vistos... 

Analisando os autos, verifico que a parte autora não juntou os 

comprovantes de recolhimentos das custas e taxas processuais. Dessa 

forma, DETERMINO a intimação da parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias providencie o recolhimento das custas e taxas processuais 

de ajuizamento, sob pena de cancelamento da distribuição deste feito (art. 

290, NCPC). Havendo manifestação ou não, certifique-se, após conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008632-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARDOSO & PINHEIRO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA DE MOURA BOURET OAB - MT8476-O (ADVOGADO(A))

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO OAB - MT14532-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO NUMERO DO PROCESSO: 

1008632-19.2017.8.11.0002 AUTOR: CARDOSO E PINHEIRO LTDA - EPP 

RÉU: CLARO S.A Vistos... Não verificando de plano a possibilidade de 

julgamento antecipado, na forma do art. 355 do CPC, encontra-se o feito 

na fase do art. 357 do CPC. Outrossim, levando em conta que as 

circunstâncias da causa presumem ser improvável a transação em 

audiência preliminar e pela economia e celeridade processuais, passo ao 

saneamento do feito, na forma prevista no art. 357, § 3o, do CPC. Desde 

já, fixo os pontos controvertidos de que a prova deverá versar sobre a 

capacidade dos aparelhos celulares, se eram capazes de 

suportar/receber o sinal da conexão emitidos pela ré ou se os aparelhos 

celulares comercializados pela autora não tinham capacidade técnica de 

receber e processar o sinal emitido pela requerida. Ou ainda se existe 

falha na emissão do sinal/dos serviços prestados pela requerida. No mais, 

não havendo matéria de ordem pública que mereça apreciação prévia, 

estando as partes devidamente representadas e encontrando interesse 
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processual latente, DOU O FEITO COMO SANEADO, remetendo-o à 

instrução. Intimadas as partes para apresentarem às provas, a parte 

autora nada requereu, a parte requerida manifestou pela prova pericial: “A 

fim de se constatar se origem das supostas ausências de conexão nos 

aparelhos celulares comercializados pela parte autora, decorreram de um 

problema nos próprios aparelhos celulares ou da prestação dos serviços 

da ré, o que só poderia ser avaliado por um perito no assunto”. O que 

desde já defiro! Dessa forma, para realização da perícia nomeio o Senhor 

Perito: Thyago Jorge Machado, Endereço: Rua General Irineu de Souza, n. 

144, Bairro Duque de Caxias II, Cuiabá; Cep: 78043-360; e-mail: 

tmachado@forenselab.com; FONE: 98112 2338. Assim, intimem-se as 

partes, para querendo, em cinco dias, formular quesitos e indicar 

assistente técnico em conformidade com o art. 465, do CPC. Decorrido o 

prazo supra, intime-se o perito para tomar ciência de sua nomeação 

dizendo se aceita o encargo, bem como, apresentar proposta de 

honorários, os quais deverão ser arcados pela parte requerida. À vista da 

resposta do perito, intime-se a autora para em dez dias comprovar o 

pagamento dos honorários periciais, levando em consideração que a 

justiça gratuita não engloba perícias. Comprovado o depósito da verba 

honorária, intime-se o perito judicial para que retire os autos para 

realização da perícia, sendo o prazo máximo de trinta dias para a entrega 

do Laudo Pericial em cartório. Fica desde já autorizado o levantamento de 

50% dos honorários, no início dos trabalhos periciais. Juntando o laudo 

digam as partes em cinco dias e conclusos para designação de audiência. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente 

por) Ester Belém Nunes

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003345-70.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI DE LARA PINTO RIBEIRO MENEZES (AUTOR(A))

SANGELO MAXIMO MENEZES NAZARIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURY BORGES DA SILVA OAB - MT10129-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGREJA PENTECOSTAL FILADELFIA DE VARZEA GRANDE -MT (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1003345-70.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): SANGELO MAXIMO MENEZES NAZARIO, DANIELI DE LARA 

PINTO RIBEIRO MENEZES REU: IGREJA PENTECOSTAL FILADELFIA DE 

VARZEA GRANDE -MT Vistos... Defiro à parte autora a assistência 

judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das 

custas ao final caso haja levantamento de valores. Anote-se. Em virtude 

de que não se discute posse em forma de lide no usucapião e tão somente 

se comprova o lapso temporal da posse, deixo de designar audiência de 

conciliação. Determino a citação do réu, dos confinantes, bem como, a 

expedição de edital de citação aos interessados e ausentes, pelo prazo 

de trinta dias. Dê-se ciência às Fazendas Públicas, municipal e estadual, à 

União, bem como, ao representante do parquet, a fim de manifestarem 

quanto à pretensão inaugural. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002014-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE LEITE TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642-O 

(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):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Número do Processo: 1002014-24.2018.8.11.0002 

REQUERENTE: GISELE LEITE TORRES REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S/A Vistos... Em face da juntada de novos documentos pela requerida, 

conforme ID. nº 26105780, determino a intimação da autora, para no prazo 

de quinze dias manifestar acerca de tal juntada. Após conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 23 de janeiro de 2020 Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002810-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IBIRAJARA NUNES FEITOSA DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA OAB - MT19856-O (ADVOGADO(A))

MANOELA DA SILVA ANTUNES OAB - MT23918/O (ADVOGADO(A))

ESTACIO CHAVES DE SOUZA OAB - MT19825-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DABERSON MACHADO BATISTA (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1002810-15.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): IBIRAJARA NUNES FEITOSA DE BRITO REU: DABERSON 

MACHADO BATISTA Vistos... As partes, para indicar as provas que 

pretendam produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, após voltem-me 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001925-69.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUMARA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA OAB - MT19616/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1001925-69.2016.8.11.0002. 

Vistos... Por não verificar a possibilidade de julgamento antecipado e 

levando-se em conta que a requerida apresentou contrato supostamente 

contendo assinatura do requerente, a qual se faz impossível analisar se a 

aquela partiu mesmo do punho da autora. Outrossim, não verifico 

questões preliminares a serem sanadas. Trata-se, de prova técnica 

pericial, que só poderá ser analisada por perito devidamente habilitado e 

capacitado para tal mister. Desta forma, nomeio como perito LEANDRO 

MANOEL FRANCO MARQUEZ, CPF: 600.464.492-72, RG: 21501912 

SSP/MT, escritório localizado na Rua J. Marcio, nº 58, Bairro Jardim 

Primavera, Cuiabá –MT, celular 65 99974-4305, bacharel em direito, 

membro da OAB e Membro da Ordem dos Peritos do Brasil, na forma do 

art. 465, do NCPC. Assim, intimem-se as partes, para querendo, em quinze 

dias, formularem quesitos e indicar assistente técnico em conformidade 

com o art. 465, do CPC. Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no 

objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. § 1o 

Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do 

despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição 

do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar 

quesitos. Determino que o Sr. Perito seja intimado para dizer se aceita 

realizar a perícia cujo pagamento deverá observar o disposto nos itens 

2.18.11 e 2.18.11.1 da CNCG. Em aceitando, este deve indicar proposta de 

honorários e data para periciar o documento de ID Nº 13683501, juntado 

aos autos pela requerida, cujo pagamento deverá observar o disposto nos 

itens 2.18.11 e 2.18.11.1 da CNCG, sendo o prazo máximo de trinta dias 

para a entrega do Laudo Pericial em cartório. Desde já, defiro o 

levantamento de 50% do valor dos honorários periciais em favor do 

expert. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. 

Juntando o laudo digam as partes em cinco dias e conclusos para 

designação de audiência. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande – MT 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004879-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SALDANHA AR CONDICIONADO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA OAB - 

MT15863-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDA AR CONDICIONADOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERMINIO RODRIGUES DE SOUSA OAB - RO3068 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos... Diante de que, as provas apresentadas são 

insuficientes para julgar o processo no estado em que se encontra, 

designo audiência de instrução e julgamento e passo ao saneamento do 

feito. Desde já, fixo os pontos controvertidos que a prova deverá versar 

sobre a existência/continuidade da empresa requerida, bem como se o 

uso da marca pela requerida causou algum dano e/ou prejuizo à imagem 

da parte autora. No mais, quanto a preliminar suscitada pela requerida 

postergo sua análise para após a realização da audiência de Instrução e 

Julgamento, e, estando as partes devidamente representadas e 

encontrando interesse processual latente, remetendo-o à instrução. 

Desde já, designo audiência de instrução e julgamento para 30/04/2020 às 

15:00horas. Intimem as partes na pessoa de seus procuradores para 

comparecimento, consignando que a ausência pessoal importara na 

imposição de multa por ato atentatório a dignidade da justiça no patamar de 

2% sobre o valor atualizado da causa, que aplico em analogia ao §§8º, art. 

334 do NCPC, outrossim repise-se que rol de testemunhas deverá ser 

apresentado no prazo previsto nos termos do art. 357, § 4º do NCPC. 

Deverá ainda os advogados das partes observar o disposto no artigo 455 

do NCPC, caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha 

por ele arrolada do dia, hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser realizada por 

carta com aviso de recebimento, devendo-se juntar aos autos, com 

antecedência mínima de 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande - MT 

(assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000989-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIM AUGUSTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURIPEDES BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELCIO RODRIGUES SILVA OAB - MT14477/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1000989-39.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): VALDIM AUGUSTO DA SILVA REU: EURIPEDES BARBOSA 

DOS SANTOS JUNIOR Vistos... Intimem-se as partes, para no prazo 

comum de quinze dias, indicarem as provas que pretendem produzir. Feito 

isso, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1009465-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIA MAELLY ROCHA FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DEVESA CINTRA OAB - MT14230-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAIDEI FERNANDES PAIVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL GUSTAVO PERES SANTOS OAB - GO51331 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1009465-03.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): KASSIA MAELLY ROCHA FREITAS REU: HAIDEI FERNANDES 

PAIVA Vistos... Analisando os autos, verifico que a parte ré requer o 

levantamento do valor incontroverso mediante alvará judicial, bem como, a 

intimação da autora para pagamento da diferença indicada à Id. n° 

17217416. Defiro o pedido em favor da parte ré, conforme requerido, 

devendo a Sra. Gestora expedir o necessário. Com relação ao valor 

remanescente, determino a intimação da parte autora para que o deposite 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e revogação da liminar. 

Para tanto, deverá a autora atualizar a dívida, juntando memória atualizada. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001123-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIK GEYCI DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1001123-66.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA REU: ERIK 

GEYCI DA SILVA Vistos... Intimem-se as partes, para no prazo comum de 

quinze dais, indicarem as provas que pretendem produzir. Providencie a 

Sra. Gestora, o cadastramento dos advogados do requerido no sistema 

PJE. Feito isso, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 419340 Nr: 21669-04.2015.811.0002

 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: TELMA MARILIA MATOSO EVANGELISTA DE LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:MT 4.651, JANE RODRIGUES BARROS - OAB:13.028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Cuida-se de Ação Revisional em que a autora, em petitório lançado nos 

autos, requereu a desistência da ação.

2. Assim, considerando que o requerido sequer foi citado da ação, 

HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil.

3. Sem custas processuais.

 4. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 384725 Nr: 1871-57.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELBERT DOUGLAS CUNHA DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:MT 12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 
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BARBOSA - OAB:

 Vistos.

.

1. Cumpra-se a decisão proferida às fls. 168.

2. Após, conclusos para deliberações.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 58939 Nr: 4701-16.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO ELEANDRO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 4. Assim, constatada a insuficiência da penhora de dinheiro, realizada via 

BacenJud, a penhora dos referidos bens não viola a ordem legal do art. 

835, do CPC, razão pela qual, acolho o pedido de PENHORA sobre os bens 

móveis que guarnecem a residência do executado, desde que de elevado 

valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a 

um médio padrão de vida, excepcionando os legalmente protegidos (CPC, 

art. 833), mediante TERMO nos autos (CPC – §1º, art. 845), devendo, por 

conseguinte, ser o requerido intimado da respectiva PENHORA, na pessoa 

de seu advogado ou pessoalmente (CPC. art. 841, §s 1º e 2º), e por este 

ato constituído DEPOSITÁRIO.5. Na sequência, expeça-se mandado de 

avaliação dos bens penhorados, e, sobre ela, manifestem-se as partes no 

prazo de 05 (cinco) dias.6. Por derradeiro, determino para que a senhora 

Gestora proceda ao desentranhamento dos documentos encartados às 

fls. 169/176 e arquive em pasta própria, nos termos do art. 477 da CNGC. 

7. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 395699 Nr: 8948-20.2015.811.0002

 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: CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I, 

PAULO ROBERTO SCHMIDT, ELLEN GRAZIELLY PAJANOTI DE OLIVEIRA, 

SERVIÇOS PRO-CONDOMINO CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACIE SANTOS ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:4651/MT

 Vistos.

.

1. Sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, manifeste-se o 

credor no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, conclusos para deliberações.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 67056 Nr: 3011-15.2004.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVIO ROGERIO DOS SANTOS & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO ELEANDRO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente para expedição de mandado de 

penhora sobre os bens móveis que guarnecem a residência do 

executado.

2. Pois bem. Admite-se a penhora dos referidos bens, quando de elevado 

valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a 

um médio padrão de vida (CPC, art. 833, II).

3. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. 

PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. 

POSSIBILIDADE. 1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. II, do CPC, 

e no art. 1º, parágrafo único, da Lei 8.009/90 não deve incidir sobre todos 

os bens que guarnecem a residência do devedor, sendo possível que a 

constrição recaia sobre bens de elevado valor, supérfluos, ou, ainda, que 

existam em duplicidade. Precedentes. 2. Agravo de instrumento conhecido 

e provido. Agravo interno prejudicado. (TJ-DF 07139859620188070000 DF 

0713985-96.2018.8.07.0000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data 

de Julgamento: 15/05/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 23/05/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

4. Assim, constatada a insuficiência da penhora de dinheiro, realizada via 

BacenJud, a penhora dos referidos bens não viola a ordem legal do art. 

835, do CPC, razão pela qual, acolho o pedido de PENHORA sobre os bens 

móveis que guarnecem a residência do executado, desde que de elevado 

valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a 

um médio padrão de vida, excepcionando os legalmente protegidos (CPC, 

art. 833), mediante TERMO nos autos (CPC – §1º, art. 845), devendo, por 

conseguinte, ser o requerido intimado da respectiva PENHORA, na pessoa 

de seu advogado ou pessoalmente (CPC. art. 841, §s 1º e 2º), e por este 

ato constituído DEPOSITÁRIO.

5. Na sequência, expeça-se mandado de avaliação dos bens penhorados, 

e, sobre ela, manifestem-se as partes no prazo de 05 (cinco) dias.

6. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 107260 Nr: 3281-34.2007.811.0002

 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: SERGIO ALAMINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA ROSA CILSA VIDOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA NODARI BORGES - 

OAB:MT 7.307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:OAB/MT 4.903

 Vistos.

1. Concedo a parte interessada (patrona do autor), o derradeiro prazo de 

5 dias, para que cumpra o determinado em decisão de fl. 219.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e remtam-se os 

autos ao arquivo, procedendo-se às baixas necessárias.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 110545 Nr: 8745-44.2004.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHNITEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTURO ROSAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELMER EGYPTO ALVES - 

OAB:6130-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:3.078 E

 Vistos.

1. Defiro parcialmente o pedido do exequente formulado às fls. 140, vez 

que recaindo a penhora sobre os dois bens indicados configuraria 

excesso de penhora.

2. Feita tal consignação, determino que se proceda à penhora do veículo 

GM Vectra Expression, placa EIG-0699, mediante TERMO nos autos (CPC 

– §1º, art. 845), devendo, por conseguinte, ser o executado intimado da 

respectiva PENHORA, na pessoa de seu advogado ou pessoalmente 

(CPC. art. 841, §s 1º e 2º), e por este ato constituído DEPOSITÁRIO.

3. Providencie o exequente a averbação da penhora levada a efeito nos 

autos, junto ao órgão competente, mediante apresentação de cópia do 

auto ou termo, independentemente de mandado judicial, nos termos do art. 

844 do CPC.

4. Na sequência, expeça-se mandado de avaliação do bem penhorado a 

ser cumprido no endereço RUA ALFREDO DI NALLO, N° 00427, casa, 
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bairro Centro – Pedrinhas Paulista - SP, CEP: 19865-000, e, sobre ela, 

manifestem-se as partes no prazo de 05 (cinco) dias.

5. Após, conclusos.

6. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 9639 Nr: 305-69.1998.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEUX PEÇAS E MOTORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOPAN ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTAVIO PINHEIRO DE FREITAS - 

OAB:3591/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:4373-A

 Vistos.

1. Em que pese o impulsionamento certidão de fls. 221, tenho por bem 

conceder ao exequente, o novo prazo de 5 dias, para que informe ao 

Juízo se houve a devida quitação do débito no processo falimentar.

2. Em caso de inércia do patrono, intime-se pessoalmente para que, em 

prazo igual, preste as informações necessárias, sob pena de extinção.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 349474 Nr: 15424-11.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEATRICIA PEDROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BAIÃO - 

OAB:21.453-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que não houve a devida redistribuição do presente feito 

para a Vara Especializada em Direito Bancário desta Comarca, conforme 

decisão de fl. 80, determino a remessa ao Cartório Distribuidor para tanto.

2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 384619 Nr: 1803-10.2015.811.0002

 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: SILAS CAETANO DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO VEICULOS, EDSON DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Jose da Silva - OAB:9053

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIORGIO AGUIAR DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 14.600

 Processo n° 1803-10/2015 (Cód. 384619)

Vistos...

Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e informações no sistema Apolo, 

vez que se trata de Cumprimento de Sentença.

Tratando-se de cumprimento de sentença e na nova nomenclatura do CPC, 

mais em específico art. 523 e parágrafos, já tendo o credor apresentado 

os devidos cálculos e sendo que a sentença é atinente a condenação e 

perdas e danos, intime-se o executado para o devido cumprimento, a fim 

de pagar o débito (fls. 162/165), no prazo de 15 dias.

Em não sendo feito o pagamento no prazo devido, acrescente-se ao 

débito multa e honorários em 10%.

Em havendo pagamento parcial no prazo previsto, acrescente-se multa e 

os honorários sobre o restante.

Em não sendo efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, 

expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação.

Intime-se ainda o executado para que apresente impugnação, nos termos 

do art. 525, do NCPC o prazo de 15 dias a partir do prazo decorrido para 

pagamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

VÁRZEA GRANDE-MT, 11 de fevereiro de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 384619 Nr: 1803-10.2015.811.0002

 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: SILAS CAETANO DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO VEICULOS, EDSON DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Jose da Silva - OAB:9053

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIORGIO AGUIAR DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 14.600

 Processo nº 307758

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

S E N T E N Ç A

Vistos, etc...

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por WILLIAM 

OLIVEIRA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, em desfavor de 

HSBC BANCK BRASIL S/A, também qualificada.

Intimada a devedora para cumprir espontaneamente a obrigação, esta o 

fez, depositando a integralidade dos valores conforme documentos de fls. 

229, manifestando-se o credor às fls. 231 favorável ao valor, requerendo 

o seu levantamento mediante alvará.

Assim, tendo em vista que os valores referentes ao cumprimento de 

sentença foram satisfeitos através do depósito voluntário nos autos, DOU 

COMO EXTINTO ESTE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, na forma 

do art. 924, II, do NCPC.

Autorizo o levantamento do valor depositado em favor do credor, 

conforme requerido às fls. 231, devendo ser observadas as cautelas de 

praxe.

Honorários advocatícios e custas processuais na forma fixada.

Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

Várzea Grande-MT, 11 de fevereiro de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 284565 Nr: 3610-70.2012.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARACI SOUZA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:10.115/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:MT 13.241-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 146,44, totalizando em R$ 

559,84, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 425737 Nr: 25003-46.2015.811.0002

 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: BENEDITO MIGUEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:MT 6.945
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:MT 26.992-A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:OAB/MT 

26.417-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 146,44, totalizando em R$ 

559,84, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 439756 Nr: 6646-81.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUAN GUILHERME DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Alamino Bellicanta 

- OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MG 123.907

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 146,44, totalizando em R$ 

559,84, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 423404 Nr: 23781-43.2015.811.0002

 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: CIRLENE NETA ARRUDA DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/O, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 Processo nº 423404

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

S E N T E N Ç A

Vistos, etc...

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por CIRLENE NETA 

ARRUDA DA LUZ, devidamente qualificada nos autos, em desfavor de 

BANCO BRADESCARD S/A, também qualificado.

Intimado o devedor para cumprir espontaneamente a obrigação, este o 

fez, depositando os valores conforme documentos de fls. 63 e 97, 

manifestando-se a credora às fls. 103 favorável ao valor, requerendo o 

seu levantamento mediante alvará.

Assim, tendo em vista que os valores referentes ao cumprimento de 

sentença foram satisfeitos através do depósito voluntário nos autos, DOU 

COMO EXTINTO ESTE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, na forma 

do art. 924, II, do NCPC.

Autorizo o levantamento do valor depositado em favor da credora, 

conforme requerido às fls. 103, devendo ser observadas as cautelas de 

praxe.

Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

Várzea Grande - MT, 11 de fevereiro de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000627-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RUBI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIEM SADDI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000627-37.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: CONDOMINIO RUBI REQUERIDO: MARIEM SADDI Vistos... 

Defiro o pedido de expedição de novo mandado de citação no endereço 

indicado pela parte autora à Id. nº 22479906, devendo a Sra. Gestora 

expedir o necessário. Para tanto, designo nova audiência de conciliação 

para o dia 02/03/2020, às 09:00 horas. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018718-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES OAB - MG157314 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUSA LOURENCO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1018718-78.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR 

REU: NEUSA LOURENCO DA SILVA Vistos... Nos termos do art. §5º, art. 

334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 02/03/2020, às 13:00 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Feito isso, conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003850-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA PATRICIA PINTO RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003850-95.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA REQUERIDO: 

CARLA PATRICIA PINTO RIBEIRO Vistos... Defiro o pedido de citação do 

requerido no novo endereço indicado à Id. º 24971162, devendo a Sra. 

Gestora providenciar a expedição do necessário. Para tanto, designo 

nova audiência de conciliação para o dia 11/03/2020, às 09:00 horas. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1005616-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLELIO NOGUEIRA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO(A))

MICHELL ANTONIO BREDA OAB - MT16990/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES PORTELA (REU)

WILLIAN TONDA (REU)

SAMA PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005616-86.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): CLELIO NOGUEIRA CUNHA REU: SAMA PETRO COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS LTDA - ME, WILLIAN TONDA, MARIA DE LOURDES 

PORTELA Vistos... Defiro o pedido de citação do requerido no novo 

endereço indicado à Id. º 26149087, que deverá ser cumprido por Oficial 

de Justiça, devendo a Sra. Gestora providenciar a expedição do 

necessário. Para tanto, designo nova audiência de conciliação para o dia 

11/03/2020, às 08:30 horas. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005312-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPACOES INDUST E COMERCIO LTDA 

(AUTOR(A))

MICHELIN ESPIRITO SANTO COM. IMP. EXP. LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRST & KIRST LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005312-87.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): MICHELIN ESPIRITO SANTO COM. IMP. EXP. LTDA., 

SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPACOES INDUST E COMERCIO LTDA 

REU: KIRST & KIRST LTDA - ME Vistos... Defiro o pedido de citação dos 

requeridos no novo endereço fornecido à Id. nº 25888237, devendo a Sra. 

Gestora expedir o necessário. Para tanto, designo nova audiência de 

conciliação para o dia 10/03/2020, às 11:00 horas. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001875-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER OAB - MT11754-O 

(ADVOGADO(A))

EDMILSON DE SOUSA FERREIRA OAB - MT23175/O (ADVOGADO(A))

MICHELLE MARTINS BORGES OAB - MT15409/E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO INEZ DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001875-38.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: LIDIO RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: APARECIDO 

INEZ DE OLIVEIRA Vistos... Defiro o pedido de citação do requerido no 

novo endereço fornecido pela parte autora à Id. nº 22777115, devendo a 

Sra. Gestora providenciar o necessário. No impulso, designo nova 

audiência de conciliação para o dia 10/03/2020, às 10:30 horas. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000604-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA SINIGALIA LOPES LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000604-91.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): JULIANA SINIGALIA LOPES LIMA REU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos... Por não verificar a 

impossibilidade de julgamento antecipado e levando-se em conta que as 

circunstâncias da causa presumem ser improvável a transação em 

audiência preliminar, pela economia e celeridade processuais passo ao 

saneamento do feito. Delimito que a prova deverá versar quanto à 

legalidade de negativa de atendimento pela ré, e se houve prejuízos para a 

saúde do autor. Para tanto, caberá à ré a prova de que agiu de forma 

lídima e que inexiste em sua conduta os fatos danosos narrados pela 

autora na exordial. Consigno ainda, que este juízo ouvirá de ofício o 

depoimento das partes (CPC, art. 361, II). Diante disso, designo audiência 

de instrução e julgamento para 12/03/2020, às 15:00 horas. Consigno que, 

as partes deverão no prazo de 15 dias, juntar rol de testemunhas, sob 

pena de não serem intimadas e ouvidas por este juízo (CPC, art. 357, § 

4º). Caberá aos advogados das partes informarem ou intimar as 

testemunhas por eles arroladas do dia, da hora, e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455). Levando 

em consideração que a parte autora é representada pela Defensoria 

pública, consigno que as intimações da parte e testemunhas devem ser 

feitas pessoalmente, por oficial de justiça. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005726-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS SOUZA ABREU NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLE JAHN LOCKS OAB - 318.890.538-64 (PROCURADOR)

ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI OAB - MT20919/O 

(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):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005726-85.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: ELIAS SOUZA ABREU NETO PROCURADOR: NICOLE JAHN 

LOCKS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos... Por não verificar a impossibilidade de julgamento 

antecipado e levando-se em conta que as circunstâncias da causa 

presumem ser improvável a transação em audiência preliminar, pela 

economia e celeridade processuais passo ao saneamento do feito. 

Delimito que a prova deverá versar sobre a legalidade dos valores 

cobrados nas faturas de energia elétrica da unidade consumidora n.° 6/ 
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2603679-8, referente aos meses apontados na inicial. Por verificar que os 

valores discutidos não estão muito acima da média de consumo, inclusive 

por já terem outros meses com consumos até maiores, fica a encargo do 

autor a prova do aumento indevido. Consigno ainda, que este juízo ouvirá 

de ofício o depoimento das partes (CPC, art. 361, II). Diante disso, designo 

audiência de instrução e julgamento para 12/03/2020, às 16:00 horas. Para 

tanto, as partes deverão no prazo de 15 dias, juntar rol de testemunhas, 

sob pena de não serem intimadas e ouvidas por este juízo (CPC, art. 357, 

§ 4º). Caberá aos advogados das partes informarem ou intimar as 

testemunhas por eles arroladas do dia, da hora, e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455). Consigno 

também, que as partes podem, no prazo de cinco dias, pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes, nos termos do art. 357, § 1º. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005119-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE MATOS MORAIS (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:

CARRARA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005119-72.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): APARECIDA DE MATOS MORAIS REU: CARRARA 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Vistos... Defiro o pedido de 

citação do requerido no mesmo endereço indicado na inicial, que deverá 

ser cumprido por Oficial de Justiça, devendo a Sra. Gestora providenciar a 

expedição do necessário. Para tanto, designo nova audiência de 

conciliação para o dia 10/03/2020, às 11:30 horas. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1005471-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA MIRELLA DIAS (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005471-64.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): VARZEA GRANDE SHOPPING S.A REU: VANESSA MIRELLA 

DIAS Vistos... Defiro o pedido de citação do requerido no novo endereço 

indicado à Id. º 23363396, que deverá ser cumprido por Oficial de Justiça, 

devendo a Sra. Gestora providenciar a expedição do necessário. Para 

tanto, designo nova audiência de conciliação para o dia 11/03/2020, às 

08:00 horas. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004091-35.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SADY DE QUEIROZ MUSSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO SIMAO DE ARRUDA OAB - MT9209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA DA SILVA MARQUES (REU)

LUCIANO BATISTA DELMONDES (REU)

LEANDRO SOARES DE SOUZA (REU)

INDIO WALDIR FLORIANO CINTA LARGA (REU)

LENIL CRISTINA DE ALMEIDA LARA (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004091-35.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): SADY DE QUEIROZ MUSSA REU: INDIO WALDIR FLORIANO 

CINTA LARGA, LEANDRO SOARES DE SOUZA, LUCIANO BATISTA 

DELMONDES, FABIANA DA SILVA MARQUES, LENIL CRISTINA DE 

ALMEIDA LARA Vistos... A Constituição Federal assegurou dentre os 

direitos e garantias fundamentais (art. 5º, LXXIV) o de assistência jurídica 

na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Como bem elencado pela autora, existe a 

possibilidade da simples declaração de que trata o art. 98 do CPC para 

concessão do benefício da gratuidade judiciária. No entanto, incumbe ao 

magistrado decidir, por meio dos documentos apresentados, se o litigante 

tem condições ou não de arcar com as despesas processuais sem 

prejuízo ao seu sustento. Nesse sentido, analisando os autos, verifico que 

a parte se diz dona de 14 quadras – e 2016 lotes, localizados no 

loteamento Jardim Campo Verde – Várzea Grande-MT, o que me leva a 

crer na ausência de requisitos para a concessão do benefício. Isso 

porque, não acostou no feito nenhum documento hábil a comprovar a 

alegada hipossuficiência econômica. DESSA FORMA, rejeito o pedido, 

DETERMINO a intimação da parte autora para que no prazo de 15 (quinze) 

dias providencie o recolhimento das custas e taxas processuais de 

ajuizamento, sob pena de cancelamento da distribuição deste feito (art. 

290, NCPC). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004293-12.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO BENITES (AUTOR(A))

NARCISO SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

EDILSON LIMA DE QUEIROZ (AUTOR(A))

MARIA SOARES (AUTOR(A))

MARIA JOSE DE MORAES (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)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004293-12.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARIA JOSE DE MORAES, MARIA SOARES, EDILSON LIMA DE 

QUEIROZ, NARCISO SOARES DA SILVA, MARIO MARCIO BENITES REU: 

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO 

SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO 

MARINE SEGURADORA S.A. Vistos... Da análise dos autos, verifico 

tratar-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL, 

proposta por 05 autores SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU 

SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. No que diz respeito ao 

litisconsórcio, tanto ativo quanto ao passivo, são duas razões 

fundamentais que a lei autoriza: economia processual e harmonização dos 

julgados, conforme preconiza o art. 113 do CPC que diz; Art. 113. Duas ou 

mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou 

passivamente, quando: I entre elas houver comunhão de direitos ou de 

obrigações relativamente à lide II entre as causas houver conexão pelo 

pedido ou pela causa de pedir III ocorrer afinidade de questões por ponto 

comum de fato ou de direito. § 1o O juiz poderá limitar o litisconsórcio 

facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na 

liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a 

rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da 

sentença. § 2o O requerimento de limitação interrompe o prazo para 

manifestação ou resposta, que recomeçará da intimação da decisão que o 

solucionar. Aplicando a este caso, verifico existir litisconsorte ativo, onde 

os Autores são moradores do CONJUNTO HABITACIONAL JAIME 

CAMPOS, situado na cidade de Várzea Grande/MT, cujas casas foram 

construídas e comercializadas pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, 

dentro dos programas do Sistema Financeiro da Habitação. Nesse sentido, 
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por serem 05 autores e levando em consideração que cada autor possui 

seu contrato junto ao réu, entendo que os fundamentos, pedidos e 

objetivos aqui discutidos são diferentes para cada um deles, não existindo 

ainda conexão entre eles por serem ações totalmente autônomas (CPC, 

art. 113 I). Ainda, por se discutir negligência na fiscalização das 

construções, desrespeito às normas técnicas, será necessário à 

realização de eventual perícia nos imóveis, o que ficará prejudicada 

quando da não separação das ações. Dessa forma, determino que o autor 

emende a inicial, promovendo a separação e interposição individualizada 

das AÇÕES RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL, respeitando os 

requisitos do art. 319, 320, 334, ambos do CPC. Para tanto, concedo o 

prazo de trinta dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, 

parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004437-83.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NOGUEIRA COMERCIO DE PNEUS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN MORA FERREIRA OAB - PR59047 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO HESSMANN (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004437-83.2020.8.11.0002. 

REQUERENTE: NOGUEIRA COMERCIO DE PNEUS LTDA DEPRECADO: 

ORLANDO HESSMANN Vistos... Cumpra-se integralmente o(s) ato(s) 

deprecado(s), servindo a cópia do presente de mandado. Após, 

devolva-se ao Juízo de origem com as nossas homenagens, observadas 

as formalidades legais. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1018983-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO JOSE DE SOUSA JUNIOR OAB - MT21623-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GREGORIO DO ESPIRITO SANTO FILHO (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1018983-80.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA REU: JOSE 

GREGORIO DO ESPIRITO SANTO FILHO Vistos... Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Em virtude de que não se discute posse em forma de lide no 

usucapião e tão somente se comprova o lapso temporal da posse, deixo 

de designar audiência de conciliação. Determino a citação do réu, dos 

confinantes, bem como, a expedição de edital de citação aos interessados 

e ausentes, pelo prazo de trinta dias. Dê-se ciência às Fazendas Públicas, 

municipal e estadual, à União, bem como, ao representante do parquet, a 

fim de manifestarem quanto à pretensão inaugural. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003440-03.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAERTE CEZARO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

desconhecido (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003440-03.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): LAERTE CEZARO DE OLIVEIRA REU: DESCONHECIDO Defiro à 

assistência judiciaria a parte autora, nos moldes do artigo 98 do CPC, com 

o pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Defiro o pedido de consignação realizado pelo autor, devendo a 

própria parte emitir a respectiva guia para o depósito judicial. Lavre-se 

termo. Com relação ao pedido de retirada do nome do autor do rol de 

inadimplentes, por verificar estarem presentes os requisitos, hei por bem 

em CONCEDER A TUTELA ANTECIPADA para DETERMINAR que seja 

oficiado ao respectivo órgão de restrição ao crédito (SCPC/SERASA/CCF) 

a fim de que proceda à exclusão dos dados pessoais da requerente de 

seus cadastros, quanto aos débitos indicados no documento sob a Id. 

28798660. Condiciono a expedição do ofício em favor da autora, mediante 

depósito judicial (a ser realizado na Conta Única do TJMT) no montante 

total indicado na inicial. Após, cite-se o réu, por edital, para, querendo, 

levantar o depósito, ou em recusa, apresentar contestação em 15 dias, 

sob pena de revelia e consequente extinção da obrigação (art. 546 NCPC). 

Intime-se. Cumpra-se. Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004134-69.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENIR VIEIRA (AUTOR(A))

ELEM MARIANA DE SOUZA (AUTOR(A))

ANTONIO TEIXEIRA BAIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004134-69.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): ANTONIO TEIXEIRA BAIA, ELEM MARIANA DE SOUZA, 

CLAUDENIR VIEIRA REU: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU 

SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Vistos... Da análise 

dos autos, verifico tratar-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL, proposta por 03 autores contra 

BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAÚ SEGUROS 

S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S/A E SUL AMÉRICA COMPANHIA 

NACIONAL DE SEGUROS S/A. No que diz respeito ao litisconsórcio, tanto 

ativo quanto ao passivo, são duas razões fundamentais que a lei autoriza: 

economia processual e harmonização dos julgados, conforme preconiza o 

art. 113 do CPC que diz; Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no 

mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando: I entre 

elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide II 

entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir III 

ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. § 1o 

O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de 

litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na 

execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou 

dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. § 2o O requerimento de 

limitação interrompe o prazo para manifestação ou resposta, que 

recomeçará da intimação da decisão que o solucionar. Aplicando a este 

caso, verifico existir litisconsorte ativo, onde os Autores são moradores 

do CONJUNTO HABITACIONAL JAIME CAMPOS, situado na cidade de 

Várzea Grande/MT, cujas casas foram construídas e comercializadas pela 

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, dentro dos 

programas do Sistema Financeiro da Habitação. Nesse sentido, por serem 

03 autores e levando em consideração que cada autor possui seu 

contrato junto ao réu, entendo que os fundamentos, pedidos e objetivos 

aqui discutidos são diferentes para cada um deles, não existindo ainda 

conexão entre eles por serem ações totalmente autônomas (CPC, art. 113 

I). Ainda, por se discutir negligência na fiscalização das construções, 

desrespeito às normas técnicas, será necessário à realização de eventual 

perícia nos imóveis, o que ficará prejudicada quando da não separação 

das ações. Dessa forma, determino que o autor emende a inicial, 

promovendo a separação e interposição individualizada das AÇÕES 

RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL, respeitando os requisitos do art. 

319, 320, 334, ambos do CPC. Para tanto, concedo o prazo de trinta dias, 
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sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020409-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON CARLOS TORRES RIBEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SILVA MACHADO OAB - MT19842-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE BOM 

SUCESSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1020409-30.2019.8.11.0002. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ELSON CARLOS TORRES RIBEIRO 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E 

TABELIONATO DO DISTRITO DE BOM SUCESSO Vistos... A Constituição 

Federal assegurou dentre os direitos e garantias fundamentais (art. 5º, 

LXXIV) o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado 

aos que comprovarem insuficiência de recursos. Como bem elencado pela 

autora, existe a possibilidade da simples declaração de que trata o art. 98 

do CPC para concessão do benefício da gratuidade judiciária. No entanto, 

incumbe ao magistrado decidir, por meio dos documentos apresentados, 

se o litigante tem condições ou não de arcar com as despesas 

processuais sem prejuízo ao seu sustento. Nesse sentido, analisando os 

autos, verifico que a parte autora não juntou documentos que 

comprovassem a sua hipossuficiência financeira. DESSA FORMA, rejeito o 

pedido, DETERMINO a intimação da parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias providencie o recolhimento das custas e taxas processuais 

de ajuizamento, sob pena de cancelamento da distribuição deste feito (art. 

290, NCPC). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002223-22.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRV AGROPECUARIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MARCON PARRA OAB - SP233073 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO CERATO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002223-22.2020.8.11.0002. 

EXEQUENTE: CRV AGROPECUARIA LTDA EXECUTADO: MAURICIO 

CERATO Vistos... Cite-se a parte devedora para pagar o débito em 3 (três) 

dias (CPC, art. 829). Não efetuado o pagamento, penhore o Sr. Oficial de 

Justiça quantos bens bastem para o pagamento do principal atualizado, 

(CPC, art. 829, §1º.), procedendo a respectiva avaliação, mediante 

lavratura do respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. Não 

sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados bens para a 

garantia do débito (CPC, art. 830). Arbitro os honorários advocatícios em 

10% ao valor da causa. Consigne no mandado que em havendo pronto 

pagamento a verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, 

§1º). Consigne-se, ainda, que os embargos serão oferecidos no prazo de 

15 (quinze) dias, contados, conforme o caso, na forma do art. 231 do 

NCPC. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003929-40.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TEOFILO DA SILVA MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003929-40.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): TEOFILO DA SILVA MARQUES REU: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Vistos... Em se tratando de AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, cujo endereçamento foi ao Juizado 

Especial Cível da Comarca de Várzea Grande, necessário se faz o 

encaminhamento dos autos àquele juízo. Dessa forma, DECLINO EX 

OFFICIO DA COMPETÊNCIA em favor Juizado Especial Cível dessa 

Comarca, para onde o processo deverá ser novamente distribuído. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES JUÍZA 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003881-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JUÍZO DA COMARCA DE JAURU - MT (DEPRECANTE)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003881-81.2020.8.11.0002. 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: RENATO DA SILVA Vistos... Cumpra-se integralmente o(s) 

ato(s) deprecado(s), servindo a cópia do presente de mandado. Após, 

devolva-se ao Juízo de origem com as nossas homenagens, observadas 

as formalidades legais. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001070-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OLACIR PINTO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CECILIO AMORIM DE BARROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSEIAS LUIZ FERREIRA OAB - MT12860-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001070-56.2017.8.11.0002. 

EXEQUENTE: OLACIR PINTO DA SILVA EXECUTADO: CECILIO AMORIM DE 

BARROS Vistos... Trata-se de Cumprimento de Sentença em que o credor 

pleiteia a satisfação de dívida no importe de R$ R$ 7.470,03 (sete mil 

quatrocentos e setenta reais e três centavos), conforme cálculos de Id. nº 

16101522. Apresentada a impugnação à Id. nº 18811410, aponta a 

devedora como valor correto da dívida o montante de R$ 4.545,46 (quatro 

mil quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), pelo 

que entende a execução em excesso nesse ponto. Oportunizada 

manifestação do credor, este por sua vez, concordou com os cálculos 

apresentados, requerendo o pagamento, aplicação multa e honorários em 

10% e extinção do feito. Dessa forma, ante a concordância do credor, 

deixo de julgar a impugnação pela perda do objeto, e no impulso, por ter o 

devedor tomado conhecimento do despacho que recebeu o cumprimento 

da sentença e mesmo depois de devidamente intimado ter deixado de 

pagar o débito, aplico-lhe multa e honorários advocatícios no patamar de 

10%, (art. 523, § 1º) do NCPC. Em consequência, determino a intimação do 

devedor, para que pague o montante devido, ou seja, o montante de R$ 

4.545,46 (quatro mil quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e seis 

centavos), acrescidos de multa e honorários de 10%, no prazo de quinze 

dias. Decorrido o prazo, certifique-se, e conclusos para análise dos 

demais pedidos de Id. nº 18951381. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001957-35.2020.8.11.0002
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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:

JOILSON FREDERICO BENEDITO DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001957-35.2020.8.11.0002. 

REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A REQUERIDO: JOILSON FREDERICO 

BENEDITO DE CAMPOS Vistos... Considerando o teor da Resolução n.° 

01/2015/TP, publicada no DJE n.° 9468, de 30/01/2015, que criou a Vara 

Especializada de Direito Bancário na Comarca de Várzea Grande (MT), 

DETERMINO a redistribuição destes autos de natureza bancária para a 

vara especializada. Ao Cartório Distribuidor para as devidas providências. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008012-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANETE CASSIA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008012-36.2019.8.11.0002. 

EXEQUENTE: MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA 

EXECUTADO: JANETE CASSIA DA SILVA Vistos... Defiro o pedido de 

dilação do prazo pelo período de 30 dias. Decorrido o prazo e não 

havendo manifestação, intime-se o autor pessoalmente, para dar 

andamento ao feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção (CPC, 

art. 485, III, § 1º). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001685-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WIVIANE RAMIRES DA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001685-46.2017.8.11.0002. 

EXEQUENTE: SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL EXECUTADO: WIVIANE RAMIRES DA ROCHA Vistos... Por 

verificar que o réu está em lugar incerto e não sabido, Defiro nos termos 

do art. 246, IV do CPC, a citação da parte ré via edital. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002704-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGA CATARINA BRUNO (AUTOR(A))

LUIS SILVA PONTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA DEL REY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002704-82.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): DOMINGA CATARINA BRUNO AUTOR: LUIS SILVA PONTES 

REU: CERAMICA DEL REY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Vistos... Defiro à 

parte autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do 

NCPC, com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento de 

valores. Anote-se. Em virtude de que não se discute posse em forma de 

lide no usucapião e tão somente se comprova o lapso temporal da posse, 

deixo de designar audiência de conciliação; Determino a citação do réu, 

dos confinantes, bem como, a expedição de edital de citação aos 

interessados e ausentes, pelo prazo de trinta dias. Dê-se ciência às 

Fazendas Públicas, municipal e estadual, à União, bem como, ao 

representante do parquet, a fim de manifestarem quanto à pretensão 

inaugural. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002697-90.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL KELFF CORDEIRO BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDEILSON ALVES SANTOS OAB - MT23520/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002697-90.2020.8.11.0002. 

AUTOR: MICHAEL KELFF CORDEIRO BARBOSA REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos... Defiro à parte 

autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, 

com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Por trata-se de pedido feito em sede de tutela antecipada, 

alegando o autor que teve seu nome lançado em órgãos restritivos de 

crédito por dívida que não contraiu junto à ré, recebo-o na forma do art. 

300 do CPC. Pela análise perfunctória dos fatos e documentos tenho por 

indevida a manutenção do nome da parte autora nos cadastros de maus 

pagadores, pois aduz que o apontamento deu-se por dívida que não 

possui, tratando-se de inclusão indevida. Em se tratando de discussão de 

dívida, especialmente quando se requer a declaração de inexistência, 

recomenda-se a exclusão do nome da parte dos órgãos de restrição de 

crédito até decisão final, evidenciando a probabilidade do direito, 

ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a 

posteriori. O prejuízo de difícil reparação, caso tenha que aguardar o 

trâmite processual com seu nome inscrito no rol de maus pagadores sem 

que tenha contraído a dívida configura o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, segundo requisito autorizador da medida. 

DIANTE DO EXPOSTO, concedo A TUTELA ANTECIPADA IncIDENTAL para 

DETERMINAR que o réu providencie o cancelamento das inscrições feitas 

no nome do autor nos cadastros do SPC e Serasa referente aos valores 

cobrados indevidamente indicada à Id. nº 28524848- Pág. 1-2, no prazo de 

cinco dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 300,00 (trezentos 

reais). Para tanto, com fulcro no art. §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 

334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

04/03/2020, às 15:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, 

para comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente 

ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 
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oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Feito isso, conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016297-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO(A))

KARLA CRISTINA MATOS ALENCAR DE OLIVEIRA OAB - MT25774/O 

(ADVOGADO(A))

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - 

SPE LTDA (REU)

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1016297-18.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA REU: RODOBENS 

NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, SISTEMA FACIL, INCORPORADORA 

IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA Vistos... Trata-se de ação 

ordinária de indenização por danos morais e materiais, com pedido de 

liminar, na qual os autores alegam ter adquirido 01 imóvel – casa 607, das 

requeridas em novembro de 2011, localizado no condomínio Terra Nova – 

Várzea Grande, conforme registro e matrícula 71.901, juntada à Id. nº 

25596149- Pág. 1-3. Informam ainda, que a por problemas estruturais, sua 

residência e outras demais do mesmo condomínio, foram condenadas pela 

Defesa Civil, pois foi constatado mediante vistoria, que os imóveis tem 

apresentado diversas rachaduras e fissuras de grande monta, devido a 

aparente deslocação de massa no solo das residências. Pretendem em 

sede de antecipação de tutela, que sejam as requeridas compelidas ao 

pagamento dos aluguéis até o efetivo conserto do imóvel dos autores, no 

valor de até R$ 1.100,00 (mil e cem reais). Para comprovar o alegado a 

autora colaciona aos autos os documentos. Decido. Para a concessão de 

tutela antecipatória, mister se faz a apreciação de dois requisitos, quais 

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

útil do processo. Nesse sentido, orienta a jurisprudência: “AÇÃO 

ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE 

URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela 

de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (I) 

a probabilidade do direito e (II) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo - art. 300 CPC. Na ausência de quaisquer desses, não é de 

se conceder a tutela antecipatória, sob pena de decisão contra legem. 2. 

Caso em que os prova pericial afastou a existência de nexo causal entre a 

alegada moléstia e o histórico laboral da segurada. Ausência de 

verossimilhança (probabilidade do direito). AGRAVO DESPROVIDO. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70069049153, 

Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto 

Schreiner Pestana, Julgado em 13/05/2016)”. A probabilidade que autoriza 

o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos, sendo necessário o convencimento do 

juiz de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. A 

probabilidade do direito, de natureza notavelmente documental, pressupõe 

a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise 

perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado, senão 

vejamos; No caso dos autos, observo a presença da probabilidade do 

direito notadamente pelos documentos juntados, comprovando o domínio 

do imóvel em favor do autor, conforme documento de Id. nº 25596149 - 

Pág. 1-5. Vejo também, que o respectivo imóvel, está apresentando 

problemas estruturais, o que inclui várias rachaduras e fissuras em 

virtude do deslocamento do solo, conforme laudo da Defesa Civil juntado à 

Id. nº 25596189e fotos juntadas à Id. nº 25599157, 25600403, existindo 

inclusive, a possibilidade de desabamento. Informa também, que em virtude 

da interdição do seu imóvel, está impossibilitado de auferir renda mediante 

oriunda do imóvel, vez que este era alugado, conforme diversos contratos 

juntados nos autos, o que lhe vem causando diversos prejuízos. Sobre o 

tema entende a jurisprudência: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - DIREITO DE 

VIZINHANÇA - TERRAPLANAGEM - RACHADURAS E DESMORONAMENTO 

PARCIAL DE IMÓVEL VIZINHO - LAUDO PERICIAL CONFIRMANDO NEXO 

CAUSAL - CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE REPARAÇÃO DOS DANOS - 

DANOS MATERIAIS QUE REMANESCEM À ASSISTÊNCIA PRESTADA 

ANTES DO INÍCIO DA LIDE - DANOS MORAIS ARBITRADOS EM 

CONSONÂNCIA COM OS PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL ADEQUADO - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.1 - O proprietário de 

imóvel em obra que ocasiona prejuízo ao vizinho deve reparar os danos 

por este experimentados.2 - Na hipótese, além dos comprovados danos 

materiais, as rachaduras em toda a estrutura da casa e o 

desmoronamento parcial do imóvel, os quais obrigaram os moradores a 

residir em imóvel alugado ao longo da tramitação processual, são 

circunstâncias suficientes à caracterização da ocorrência de dano moral, 

o qual foi fixado de maneira adequada pelo juízo sentenciante em R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais), de modo que não há falar em sua 

majoração ou redução.3 - Considerando o tempo de tramitação da ação 

(aproximadamente 05 anos) e o trabalho empreendido pelos patronos da 

Autora da lide (os quais agiram com zelo e dedicação na defesa do direito 

de sua cliente), a redução do quantum fixado pelo Juízo singular 

desprestigiaria os serviços prestados, de forma que mantida a verba 

honorária tal como fixada.. (N.U 0002082-98.2012.8.11.0002, , CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 24/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018). O perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, caso tenha que aguardar o trâmite 

processual está na possibilidade de ficarem no imóvel, o que pode lhes 

pode gerar grandes prejuízos, configurando o segundo requisito 

autorizador da medida. Isso posto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

pretendida, para determinar às rés paguem em favor do autor, aluguel do 

imóvel indicado na matrícula de Id. nº 25596149 - Pág. 1-5, no valor de até 

R$ 1.100,00 (mil e cem reais), até o final da ação. O pagamento do aluguel 

deverá ser efetivado até o dia 10 de cada mês, em conta do autor, que 

deverá indicar seus dados bancários, sob pena de multa diária no valor de 

R$ 1.000,00 (mil reais). Nos termos do art. §5º, art. 334, CPC), com fulcro 

no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação 

para o dia 04/03/2020, às 17:00 horas a ser realizada por conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, 

ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio 

da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, 

por correio, para comparecimento a respectiva audiência com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As partes deverão comparecer a 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados e 

defensores públicos. (§9º e 10, art. 334 do CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes a audiência 

supra, constituir-se-á ato atentatório a dignidade da justiça, com aplicação 

de multa, na forma do §8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer partes, ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da audiência de conciliação supra ou 

da última sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, 

CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar 

e/ou documentos, a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

impugnação. Feito isso, conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002871-02.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO GLERIAN NETO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002871-02.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): ORLANDO GLERIAN NETO REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos... Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Por tratar-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

com Pedido de Tutela de Urgência para determinar o cancelamento da UC 

e a retirada do seu nome do rol de inadimplentes, recebo-o na forma do 

art. 300, do CPC. Pela análise dos fatos e documentos vejo que a autora é 

possuidora da UC nº 6/1298933-1 e que a ré emitiu 03 (três) faturas com 

valores muito elevados- novembro/2019 – R$ 471,37, dezembro/2019 –R$ 

625,76, janeiro/2020 – R$ 614,73 (Id. nº 28601694), se comparados aos 

meses de consumo regular, além de ter notificado a autora, caso não haja 

o pagamento, ocorrerá o corte no fornecimento do serviço. A respeito 

disso, o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor deixa claro, no § 

10, que é considerada como prática abusiva elevar sem justa causa os 

preços de produtos e serviços. As alegações constantes da peça inicial 

se mostram verossímeis, autorizando que se possa deduzir a lógica dos 

fatos no sentido da configuração do defeito no serviço, consubstanciado, 

na cobrança de valor indevido, a partir da verificação de irregularidade no 

medidor, apurada unilateralmente pelo réu. Cumpre esclarecer que a 

Resolução ANEEL Nº 456/2000 dispõe no artigo 72, entre outras 

providências a serem tomadas ao se constatar a ocorrência de 

irregularidade, não apenas a elaboração do TOI, constante no inciso I, mas 

também das medidas previstas nos incisos II e III, que determinam que a 

concessionária deve promover perícia técnica, a ser realizada por terceiro 

legalmente habilitado, e implementar outros procedimentos necessários à 

fiel caracterização da irregularidade. Neste caso a Energisa atua em 

desacordo com os preceitos legislativos, ao exigir do cliente, pagamento 

de suposta multa por irregularidade em sua unidade consumidora, 

mediante perícia realizada de forma unilateral pelo réu. A princípio, cumpre 

ainda esclarecer que o vínculo estabelecido entre o fornecedor de energia 

elétrica e o usuário é sinalagmático, sendo possível a interrupção da 

continuidade da prestação do serviço nos casos de inadimplência do 

consumidor, nos moldes previstos na Resolução n.º 456, de 29 de 

novembro de 2000 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. 

Ademais, tratando-se de serviço essencial, tem-se que o mesmo não pode 

ser interrompido, vez que a concessionária de serviço público tem outros 

meios para receber seus créditos, não podendo se utilizar de meios 

coativos, como o corte do fornecimento, para compelir o consumidor a 

pagar pela prestação do serviço público. Ressalto, também, diante da 

controvérsia ora instaurada quanto à legitimidade da cobrança dos 

referidos valores, que maior rigor e cautela deve a concessionária ré 

adotar para que não proceda com a suspensão arbitrária do fornecimento 

de energia, de modo que, até que se cristalize o valor realmente devido, 

entendo que qualquer suspensão dos serviços de energia é medida 

temerária. Assim, tais elementos comprovam a probabilidade do direito, 

ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a 

posteriori. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso 

tenha que aguardar o trâmite processual esta demonstrado na cobrança 

elevada que pode levar ao corte de fornecimento de energia elétrica, que 

é tido como essencial, sendo, portanto, indispensável e sujeito ao princípio 

da continuidade da sua prestação, configurando segundo requisito 

autorizador da medida. DIANTE DO EXPOSTO, concedo A TUTELA DE 

URGÊNCIA para DETERMINAR que a ré se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia elétrica da UC 6/1298933-1, pertencente a autora, 

em razão da discussão judicial quanto à validade da cobrança das faturas 

de recuperação acima citadas referentes aos meses de novembro/2019 – 

R$ 471,37, dezembro/2019 –R$ 625,76, janeiro/2020 – R$ 614,73 (Id. nº 

28601694). Por ser medida de urgência, determino que seja cumprido por 

Oficial Plantonista. Inobstante o desinteresse da autora na 

autocomposição §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, 

designo audiência de conciliação/mediação para 04/03/2020, às 16:00 

horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por oficial, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte ré oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da audiência de 

conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver (inciso 

I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, que no 

for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação 

que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, 

conclusos para saneamento ou julgamento antecipado. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Rachel Fernandes Alencastro Martins 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002936-94.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANILLO PACHECO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA OLIVEIRA MORAES OAB - MT27276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELICA VIEIRA GODOY (REQUERIDO)

SPLANADA LEILOES S C LTDA - ME (REQUERIDO)

ARY ANDRE NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002936-94.2020.8.11.0002. 

REQUERENTE: DANILLO PACHECO DE OLIVEIRA REQUERIDO: SPLANADA 

LEILOES S C LTDA - ME, ARY ANDRE NETO, ELICA VIEIRA GODOY 

Vistos... Defiro os benefícios da justiça gratuita a parte autora. Anote-se. 

Por trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, proposta por DANILLO 

PACHECO DE OLIVEIRA em desfavor de SPLANADA LEILÕES, ARY 

ANDRE NETO, ELICA VIEIRA GODOY, onde informa o autor, ter sido vítima 

de fraude na arrematação de veículo por leilão extrajudicial. Requer em 

sede de tutela antecipada, o bloqueio da conta da parte requerida onde foi 

efetivado o depósito ou alternativamente, a vinculação dos valores a este 

feito. Para comprovar o alegado a autora colaciona aos autos documentos 

em anexo. Decido. Para a concessão de tutela antecipatória, mister se faz 

a apreciação de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, 

orienta a jurisprudência: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – DAÇÃO EM PAGAMENTO – 

DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O VALOR DO IMÓVEL E DA DÍVIDA – 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – ART. 884 DO CC - PRESENÇA DOS 

REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA 

– ART. 300 CPC – RECURSO PROVIDO. O artigo 300 do aludido Diploma 

Processual Civil prevê os requisitos gerais para a concessão das tutelas 

provisórias e de urgência, quais sejam, a demonstração da probabilidade 

do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para 

que se configure o enriquecimento sem causa é necessário que haja um 

vínculo entre o enriquecimento de uma pessoa e o empobrecimento de 

outra, ou seja, um nexo causal, fazendo com que o primeiro enriqueça a 

custa do segundo, ex vi do artigo 884 do Código Civil. Verificada a 

manifesta desproporção entre o valor da dívida e o valor do imóvel dado 

em pagamento, resta configurado o enriquecimento sem causa. (AI 

89337/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 13/07/2017)”. A probabilidade do direito, de natureza 

notavelmente documental, pressupõe a existência de documento que, para 

o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de 

demonstrar o direito invocado, senão vejamos; Da análise dos autos, vejo 

que o autor no dia 23/01/2020, arrematou um veículo modelo HONDA 

CIVIC, ano 2017/17, placa QMA 0020, Chassi 93HFC1690HZ120420, 

RENAVAM 1117428955, em um site de leilões denominado SPLANADA 

LEILÕES, que conforme o site, tem sede na cidade de Birigui – São Paulo. 
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O autor realizou todas as transações via aplicativo de conversas 

(Whatsapp) conforme comprovado na Id. nº 28615179 e por telefone, 

tendo assinado contrato com a empresa de Leilões, representada pelo 

Leiloeiro ARY ANDRÉ NETO – Mat. nº. 428, que chegou a fornecer até um 

possível termo de arrematação (Id. nº 28615177). Na ocasião o autor 

realizou o pagamento, conforme comprovante (Id. nº 28615178), no dia 

24/01/2020, no valor de R$ 45.245,00 (quarenta e cinco mil duzentos e 

quarenta cinco reais), por meio de TED para a conta corrente nº. 

01053570- 6, Agência 0641, Banco Santander – nº. 033, de titularidade de 

ELICA VIEIRA GODOY – CPF: 421.152.508-50. A transação bancária foi 

realizada por uma conta pessoal do autor, conforme comprovante. Informa 

ainda, que após realizar o pagamento a empresa de Leilões SPLANADA 

bloqueou o autor nos aplicativos de mensagens e não atendia mais as 

ligações, o que o fez suspeitar de fraude, gerando o Boletim de 

Ocorrência de Id. nº 28615176, bem como, a solicitação do bloqueio da 

conta da requerida e dos valores lá depositados. Sobre o tema, entende a 

jurisprudência; Tutela de urgência – Obrigação de fazer c.c. indenização – 

Agravado que alegou ter sido vítima de fraude na arrematação de veículo 

por leilão extrajudicial – Decisão recorrida que deferiu a tutela antecipada 

determinando o bloqueio de valores nas contas indicadas que se mostra 

escorreita – Ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa não 

evidenciada - Recurso improvido.* (TJ-SP - AI: 20649441620198260000 

SP 2064944-16.2019.8.26.0000, Relator: Souza Lopes, Data de 

Julgamento: 27/05/2019, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 27/05/2019). Dessa forma, atrelados a tais fatos, e aos 

demais documentos, resta comprovado nestes autos, a probabilidade do 

direito, primeiro requisito autorizador da medida. O perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, caso tenha que aguardar o trâmite 

processual esta na possibilidade de ficar com seu dinheiro preso em conta 

de terceiro, sujeito a perda total, o que vem gerando prejuízos à autora, 

configurando o segundo requisito autorizador da medida. DIANTE DISSO, 

CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR a intimação do 

Banco Santander, para que bloqueie a conta corrente nº. 01053570-6, 

Agência 0641, de titularidade de ELICA VIEIRA GODOY – CPF: 

421.152.508-50, e vincule o valor lá depositado (R$ R$ 45.245,00 

(quarenta e cinco mil duzentos e quarenta cinco reais) (Id. nº 28615178), 

neste processo, mediante depósito judicial na Conta Única do TJMT. Para 

tanto, concedo prazo de cinco dias, sob pena de multa que fixo em R$ 

500,00 (quinhentos) reais, com fulcro no artigo 537, do Código de 

Processo Civil, para o caso de descumprimento da presente liminar. Em 

atendimento ao artigo 334, caput, CPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 04/03/2020, às 16:30 horas, a ser realizada por conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça desde Estado, nos temos da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no §3º do art. 

334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a respectiva 

audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As partes deverão 

comparecer a audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 334 do CPC). Registro 

que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes a 

audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer partes, ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da audiência de conciliação supra ou 

da última sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, 

CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar 

e/ou documentos, a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase postulatória, conclusos para saneamento 

ou julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004502-78.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO GUMAR GALANTE (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004502-78.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE REU: FRANCISCO GUMAR GALANTE 

Vistos... Considerando o teor da Resolução n.° 01/2015/TP, publicada no 

DJE n.° 9468, de 30/01/2015, que criou a Vara Especializada de Direito 

Bancário na Comarca de Várzea Grande (MT), DETERMINO a 

redistribuição destes autos de natureza bancária para a vara 

especializada. Ao Cartório Distribuidor para as devidas providências. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001224-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FARIA OAB - MT4318-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASI & NASCIMENTO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001224-74.2017.8.11.0002. 

EXEQUENTE: DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA 

EXECUTADO: ASI & NASCIMENTO LTDA - ME Vistos... Defiro o pedido de 

citação do requerido no novo endereço indicado à Id. º 24975274, 

devendo a Sra. Gestora providenciar a expedição do necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002103-18.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE DE MORAIS PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1002103-18.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): JUCILENE DE MORAIS PINTO REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 

proposta por JUCILENE DE MORAIS PINTO em desfavor da SEGURADORA 

LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, alegando foi vítima de 

acidente de trânsito ocasionando invalidez permanente. Por entender que 

a Medida Provisória 451/2008 é incompatível com a Constituição Federal 

por limitar o seguro obrigatório a R$ 13.500,00, requer a condenação da ré 

ao pagamento de indenização no patamar equivalente a 40 salários 

mínimos da data do pagamento, juntando procuração à Id. nº 22211532 e 

documentos. Encaminhados os autos à Central de Conciliação, a audiência 

restou infrutífera, conforme termo juntado à Id. nº 3669099. Citada, a ré 

ofertou a contestação juntada à Id. nº 3660025, alegando, em preliminar, 

carência de ação pela ausência de pedido administrativo. No mérito, aduz 

insuficiência probatória, nexo causal e que inexiste prova da invalidez e 

seu grau e que, acaso constatada, deve ser atendida a tabela de 

quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com correção a partir da 

propositura da ação e juros da citação, vez que constitucional a Medida 

Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 11.945/09. Requer o 

acolhimento das preliminares ou a improcedência do pedido. Junta 
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procuração, substabelecimentos e documentos. Da contestação 

manifestou-se a requerente à Id. nº 4575341. A fim de quantificar a lesão 

sofrida pela parte autora, à Id. nº 11343356, nomeei perito para realizar a 

perícia médica, que foi devidamente juntada à Id. nº 22298495. Intimadas 

as partes para falarem sobre o laudo, somente a parte autora 

manifestou-se, vindo-me conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO: Julgo esta ação antecipadamente por entender 

que prescinde de outras provas além dos documentos e laudo pericial. 

Versa o feito quanto à cobrança de seguro DPVAT, alegando a autora que 

foi vítima de acidente de trânsito e em decorrência apresenta quadro de 

sequela com redução permanente de sua capacidade laborativa. DO 

DIREITO AO RECEBIMENTO DO DPVAT De acordo com o art. 5o da Lei 

6.194/74, para que haja o pagamento por invalidez, basta a prova do 

acidente e do dano advindo do sinistro, independentemente da existência 

de culpa. A ré impugnou o pedido sob o pretexto de que não havia provas 

suficientes quanto ao acidente e quanto à invalidez permanente, 

requerendo, na hipótese de condenação, que o valor fosse proporcional à 

lesão sofrida, nos termos da Lei n.º 6.194/74. Da análise do feito, entendo 

por devida a indenização à parte autora. Conforme documento acostado 

na exordial, em específico o Boletim de acidente de trânsito (Id. nº 

1964352) restou comprovado o acidente sofrido, dando conta que a 

invalidez permanente deu-se em razão do acidente sofrido. Nesse 

aspecto, o perito, em seu laudo, esclareceu a veracidade da incapacidade 

que acomete o autor e sua origem advinda de acidente automobilístico. 

Logo, fica estabelecido o nexo causal entre o acidente e a debilidade 

apresentada pelo autor. No tocante à lesão, inobstante ser um tanto 

delicada sua graduação, conforme a extensão das perdas anatômicas ou 

funcionais do indivíduo, a matéria é disciplinada por lei, não havendo como 

discordar, cabendo tão somente sua aplicação. O art. 12 da Lei 6.194/64 

normatiza a utilização da tabela SUSEP por parte do CNSP, que está 

autorizado a expedir normas disciplinadoras e tarifas, detendo 

competência nos casos de indenização por invalidez permanente. A Lei 

apenas dirimiu o limite do quantum indenizatório, deixando ao órgão 

administrativo a função em que hipóteses o segurado terá direito à 

cobertura securitária. Quanto à lesão, deve corresponder ao grau de 

invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I 

e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinqüenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). O laudo pericial (Id. nº 22298495) 

concluiu que o autor apresenta incapacidade (50%) no pé esquerdo 

(50%). Portanto, havendo prova da invalidez de caráter definitivo, sem 

possibilidade de recuperação e sequela com debilidade permanente do 

membro lesionado em razão do grau das lesões, tenho pela aplicação do 

art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 6.194/74. Entendo, contudo, por ter o acidente 

ocorrido nos idos de 2014, data posterior à vigência da Lei n.º 11.482/07, 

que o valor indenizatório é limitado em até R$ 13.500,00 para o caso de 

invalidez permanente, e não 40 salários mínimos, como pleiteado. Ademais, 

nesse aspecto, a parte autora sequer apresentou tese quanto à suposta 

ilegalidade e/ou inconstitucionalidade da Medida Provisória e lei 

consequente, limitando-se a alegar que não condizem com os parâmetros 

da Constituição Federal da República, o que entendo até insuficiente para 

análise da arguição. Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de 

invalidez caracterizada pela perda completa de um dos membros 

superiores/inferiores ou das mãos ou demais partes elencadas na tabela, 

pagar-se-á indenização à proporção sobre o percentual da perda 

funcional, sobre o qual se aplica o redutor apurado pelo expert, restando o 

cálculo na seguinte forma: 1ª Lesão A) Valor total da cobertura (Lei 

6.194/74): R$ 13.500,00; B) perda incompleta pé esquerdo: 50% C) 

Percentual do redutor apurado pelo perito e de acordo com a seguradora 

diante da ausência de irresignação: 50% D) Valor devido: A x B x C: R$ 

3.375,00. Com isso, faz jus o autor ao recebimento de tal importância 

referente à lesão sofrida, valor, inclusive, tacitamente reconhecido pela 

seguradora por não ter manifestado quanto ao laudo pericial. DA 

ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por força da Súmula n.° 426, do Superior 

Tribunal de Justiça[1], os juros na hipótese de pagamento do seguro 

obrigatório DPVAT contam-se da citação. Relativamente à correção 

monetária, em que pese o pedido da ré para sua incidência a partir do 

ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou a matéria de que a 

atualização deve ser do evento danoso, na forma disciplinada na Súmula 

n.° 43, do STJ[2], conforme julgado a seguir citado: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – OBSCURIDADE - 

EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA 

– RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data da citação, 

pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção monetária 

incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula nº 43 do 

STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª CC do 

TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE DISSO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança 

para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor do autor na importância de 

R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Para fins de 

liquidação da sentença, o valor deverá ser atualizado com juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação, na forma do art. 405 do 

CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso. Pelo 

princípio da sucumbência e por entender que a autora decaiu apenas no 

quantum, condeno o réu ao pagamento das custas processuais, bem 

como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) 

reais, nos termos do art. 85, 8º, do novo Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES 

JUÍZA DE DIREITO [1] Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação. [2] Incide correção monetária sobre divida por ato 

ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003608-44.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINHA SOARES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANI FERNANDES OAB - MT14943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

max nascimento de rezende OAB - MT16826-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1003608-44.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: MARINHA SOARES BARBOSA REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. Vistos... Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARINHA 

SOARES BARBOSA em desfavor TIM CELULAR S/A. Informa a devedora à 

Id. n° 26405873 a realização de depósito para cumprimento da obrigação, 

manifestando-se a credora à Id. n° 27850459 favorável ao valor, 

requerendo o seu levantamento mediante alvará. Dessa forma, cumprida a 

obrigação e dando-se a credora como satisfeita, acolho o pedido e DOU 

ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 924, II, do NCPC. Defiro o 

pedido de levantamento de alvará em favor da credora, conforme 

requerido à Id. n° 27850459, devendo a Sra. Gestora expedir o 

necessário. Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações de estilo. 

Expeça-se o necessário. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003608-44.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINHA SOARES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANI FERNANDES OAB - MT14943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

max nascimento de rezende OAB - MT16826-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1003608-44.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: MARINHA SOARES BARBOSA REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. Vistos... Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARINHA 

SOARES BARBOSA em desfavor TIM CELULAR S/A. Informa a devedora à 

Id. n° 26405873 a realização de depósito para cumprimento da obrigação, 

manifestando-se a credora à Id. n° 27850459 favorável ao valor, 

requerendo o seu levantamento mediante alvará. Dessa forma, cumprida a 

obrigação e dando-se a credora como satisfeita, acolho o pedido e DOU 

ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 924, II, do NCPC. Defiro o 

pedido de levantamento de alvará em favor da credora, conforme 

requerido à Id. n° 27850459, devendo a Sra. Gestora expedir o 

necessário. Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações de estilo. 

Expeça-se o necessário. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003608-44.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINHA SOARES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANI FERNANDES OAB - MT14943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

max nascimento de rezende OAB - MT16826-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1003608-44.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: MARINHA SOARES BARBOSA REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. Vistos... Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARINHA 

SOARES BARBOSA em desfavor TIM CELULAR S/A. Informa a devedora à 

Id. n° 26405873 a realização de depósito para cumprimento da obrigação, 

manifestando-se a credora à Id. n° 27850459 favorável ao valor, 

requerendo o seu levantamento mediante alvará. Dessa forma, cumprida a 

obrigação e dando-se a credora como satisfeita, acolho o pedido e DOU 

ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 924, II, do NCPC. Defiro o 

pedido de levantamento de alvará em favor da credora, conforme 

requerido à Id. n° 27850459, devendo a Sra. Gestora expedir o 

necessário. Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações de estilo. 

Expeça-se o necessário. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003608-44.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINHA SOARES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANI FERNANDES OAB - MT14943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

max nascimento de rezende OAB - MT16826-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1003608-44.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: MARINHA SOARES BARBOSA REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. Vistos... Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARINHA 

SOARES BARBOSA em desfavor TIM CELULAR S/A. Informa a devedora à 

Id. n° 26405873 a realização de depósito para cumprimento da obrigação, 

manifestando-se a credora à Id. n° 27850459 favorável ao valor, 

requerendo o seu levantamento mediante alvará. Dessa forma, cumprida a 

obrigação e dando-se a credora como satisfeita, acolho o pedido e DOU 

ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 924, II, do NCPC. Defiro o 

pedido de levantamento de alvará em favor da credora, conforme 

requerido à Id. n° 27850459, devendo a Sra. Gestora expedir o 

necessário. Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações de estilo. 

Expeça-se o necessário. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003608-44.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINHA SOARES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANI FERNANDES OAB - MT14943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

max nascimento de rezende OAB - MT16826-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1003608-44.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: MARINHA SOARES BARBOSA REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. Vistos... Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARINHA 

SOARES BARBOSA em desfavor TIM CELULAR S/A. Informa a devedora à 

Id. n° 26405873 a realização de depósito para cumprimento da obrigação, 

manifestando-se a credora à Id. n° 27850459 favorável ao valor, 

requerendo o seu levantamento mediante alvará. Dessa forma, cumprida a 

obrigação e dando-se a credora como satisfeita, acolho o pedido e DOU 

ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 924, II, do NCPC. Defiro o 

pedido de levantamento de alvará em favor da credora, conforme 

requerido à Id. n° 27850459, devendo a Sra. Gestora expedir o 

necessário. Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações de estilo. 

Expeça-se o necessário. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003608-44.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINHA SOARES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANI FERNANDES OAB - MT14943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

max nascimento de rezende OAB - MT16826-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1003608-44.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: MARINHA SOARES BARBOSA REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. Vistos... Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARINHA 

SOARES BARBOSA em desfavor TIM CELULAR S/A. Informa a devedora à 

Id. n° 26405873 a realização de depósito para cumprimento da obrigação, 

manifestando-se a credora à Id. n° 27850459 favorável ao valor, 

requerendo o seu levantamento mediante alvará. Dessa forma, cumprida a 

obrigação e dando-se a credora como satisfeita, acolho o pedido e DOU 

ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 924, II, do NCPC. Defiro o 

pedido de levantamento de alvará em favor da credora, conforme 

requerido à Id. n° 27850459, devendo a Sra. Gestora expedir o 

necessário. Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações de estilo. 

Expeça-se o necessário. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000156-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI SANTOS FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1000156-55.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): VALDINEI SANTOS FERREIRA REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta 

por VALDINEI SANTOS FERREIRA em desfavor da SEGURADORA LÍDER 

DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito ocasionando incapacidade permanente. Por ser 

medida de direito, requer a condenação da ré ao pagamento de 100% do 

valor do seguro no montante total de R$ 12.656,25, juntando procuração à 

Id. nº 11325418 e documentos. Realizada audiência de conciliação, esta 

restou infrutífera, conforme termo de audiência juntado à Id. nº 12893612- 

Pág. 1. Citada, a ré ofertou a contestação juntada à Id. nº 12816356, 

alegando, em preliminar, carência de ação pela falta de interesse de agir – 

valor pago na esfera administrativa. No mérito, aduz insuficiência 

probatória, nexo causal e que inexiste prova da invalidez e seu grau e 

que, acaso constatada, deve ser atendida a tabela de quantificação até o 

limite de R$ 13.500,00, com correção a partir da propositura da ação e 

juros da citação, vez que constitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e 

a decorrente Lei n.° 11.945/09. Requer o acolhimento das preliminares ou 

a improcedência do pedido. Junta procuração/substabelecimento e 

documentos. A fim de quantificar a lesão sofrida pela parte autora, nomeei 

perito à Id. nº 18969752, juntando o laudo pericial à Id. nº 21187989. 

Intimadas as partes para falarem sobre o laudo, ambas manifestaram-se, 

vindo-me conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO: Julgo esta ação antecipadamente por entender que prescinde de 

outras provas além dos documentos e laudo pericial. Versa o feito quanto 

à cobrança de seguro DPVAT, alegando a autora que foi vítima de 

acidente de trânsito e em decorrência apresenta quadro de sequela com 

redução permanente de sua capacidade laborativa. DO DIREITO AO 

RECEBIMENTO DO DPVAT. De acordo com o art. 5o da Lei 6.194/74, para 

que haja o pagamento por invalidez, basta à prova do acidente e do dano 

advindo do sinistro, independentemente da existência de culpa. A ré 

impugnou o pedido sob o pretexto de que não havia provas suficientes 

quanto à invalidez permanente, requerendo, na hipótese de condenação, 

que o valor fosse proporcional à lesão sofrida, nos termos da Lei n.º 

6.194/74. Da análise do feito, entendo devida a indenização à parte autora. 

Conforme documento acostado na exordial, inclusive Boletim de 

Ocorrência (Id. nº 11325360), restou comprovado o acidente sofrido, 

dando conta que a invalidez permanente deu-se em razão do acidente 

sofrido. Nesse aspecto, o perito, em seu laudo, esclareceu a veracidade 

da incapacidade que acomete o autor e sua origem advinda de acidente 

automobilístico. Logo, fica estabelecido o nexo causal entre o acidente e a 

debilidade apresentada pelo autor. No tocante à lesão, inobstante ser um 

tanto delicada sua graduação, conforme a extensão das perdas 

anatômicas ou funcionais do indivíduo, a matéria é disciplinada por lei, não 

havendo como discordar, cabendo tão somente sua aplicação. O art. 12 

da Lei 6.194/64 normatiza a utilização da tabela SUSEP por parte do CNSP, 

que está autorizado a expedir normas disciplinadoras e tarifas, detendo 

competência nos casos de indenização por invalidez permanente. A Lei 

apenas dirimiu o limite do quantum indenizatório, deixando ao órgão 

administrativo a função em que hipóteses o segurado terá direito à 

cobertura securitária. Quanto à lesão, deve corresponder ao grau de 

invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I 

e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). O laudo pericial (Id. nº 21187989) 

concluiu que a autora apresenta invalidez parcial permanente (25%) em 

membro superior esquerdo 70%. Portanto, havendo prova da invalidez de 

caráter definitivo de forma intensa, sem possibilidade de recuperação e 

sequela com debilidade permanente parcial do membro lesionado em razão 

do grau das lesões, tenho pela aplicação do art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 

6.194/74. Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez 

caracterizada pela perda completa pagar-se-á indenização à seguinte 

proporção: Lesão I: A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 

13.500,00; B) perda parcial incompleta MSE: 70% C) Percentual do redutor 

apurado pelo perito e de acordo com a seguradora diante da ausência de 

irresignação: 25% D) Valor devido: A x B x C: R$ 2.362,50. Com isso, faz 

jus o autor ao recebimento de tal importância referente à lesão sofrida, 

valor, inclusive, tacitamente reconhecido pela seguradora. Desse valor, 

contudo, deve ser descontada a importância já recebida pelo autor na via 

administrativa, qual seja o valor de R$ 843,75 (Id. nº 11325378) resultando 

em um saldo em favor do autor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos). DA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por força 

da Súmula n.° 426, do Superior Tribunal de Justiça , os juros na hipótese 

de pagamento do seguro obrigatório DPVAT contam-se da citação. 

Relativamente à correção monetária, em que pese o pedido da ré para sua 

incidência a partir do ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou a 

matéria de que a atualização deve ser do evento danoso, na forma 

disciplinada na Súmula n.° 43, do STJ , conforme julgado a seguir citado: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – 

OBSCURIDADE - EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E 

JUROS DE MORA – RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data 

da citação, pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção 

monetária incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula 

nº 43 do STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª 

CC do TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE DISSO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança 

para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da autora na importância 

de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). Para fins de liquidação da sentença, o valor deverá ser 

atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, na 

forma do art. 405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o 

evento danoso. Pelo princípio da sucumbência e por entender que a autora 
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decaiu apenas no quantum, condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais, bem como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 2.500,00 

(dois mil e quinhentos) reais, nos termos do art. 85, § 8º, III do novo Código 

de Processo Civil (RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 31993-/2018 - 

CLASSE 198 - CNJ - VÁRZEA GRANDE - Número do Protocolo: 

31993/2018 - Data de Julgamento: 16-05-2018). Decorrido o prazo 

recursal e não havendo manifestação das partes, arquivem-se os autos 

com as devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003608-44.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINHA SOARES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANI FERNANDES OAB - MT14943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

max nascimento de rezende OAB - MT16826-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1003608-44.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: MARINHA SOARES BARBOSA REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. Vistos... Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARINHA 

SOARES BARBOSA em desfavor TIM CELULAR S/A. Informa a devedora à 

Id. n° 26405873 a realização de depósito para cumprimento da obrigação, 

manifestando-se a credora à Id. n° 27850459 favorável ao valor, 

requerendo o seu levantamento mediante alvará. Dessa forma, cumprida a 

obrigação e dando-se a credora como satisfeita, acolho o pedido e DOU 

ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 924, II, do NCPC. Defiro o 

pedido de levantamento de alvará em favor da credora, conforme 

requerido à Id. n° 27850459, devendo a Sra. Gestora expedir o 

necessário. Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações de estilo. 

Expeça-se o necessário. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003608-44.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINHA SOARES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANI FERNANDES OAB - MT14943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

max nascimento de rezende OAB - MT16826-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1003608-44.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: MARINHA SOARES BARBOSA REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. Vistos... Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARINHA 

SOARES BARBOSA em desfavor TIM CELULAR S/A. Informa a devedora à 

Id. n° 26405873 a realização de depósito para cumprimento da obrigação, 

manifestando-se a credora à Id. n° 27850459 favorável ao valor, 

requerendo o seu levantamento mediante alvará. Dessa forma, cumprida a 

obrigação e dando-se a credora como satisfeita, acolho o pedido e DOU 

ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 924, II, do NCPC. Defiro o 

pedido de levantamento de alvará em favor da credora, conforme 

requerido à Id. n° 27850459, devendo a Sra. Gestora expedir o 

necessário. Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações de estilo. 

Expeça-se o necessário. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001888-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO JOSE OLIVEIRA SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERODILCE SANTOS GUIMARAES OAB - MT16518-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1001888-08.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): REGINALDO JOSE OLIVEIRA SANTOS SILVA REU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por REGINALDO JOSE 

OLIVEIRA SANTOS SILVA em desfavor da SEGURADORA LÍDER DE 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, alegando que vítima de um acidente 

de trânsito ocasionando invalidez permanente. Por ser medida de direito, 

requer a condenação da ré ao pagamento de 100% do valor do seguro no 

montante total de R$ 13.500,00, juntando procuração à Id. nº 5561738- 

Pág. 1 e documentos. Realizada audiência de conciliação, esta resultou 

infrutífera, conforme termo de audiência juntado à Id. 8218833. Citada, a ré 

ofertou a contestação juntada à Id. nº 8207029, alegando, em preliminar, 

alteração do polo passivo para Seguradora Líder, carência de ação pela 

ausência de pedido administrativo. No mérito, aduz insuficiência 

probatória, nexo causal e que inexiste prova da invalidez e seu grau e 

que, acaso constatada, deve ser atendida a tabela de quantificação até o 

limite de R$ 13.500,00, com correção a partir da propositura da ação e 

juros da citação, vez que constitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e 

a decorrente Lei n.° 11.945/09. Requer o acolhimento das preliminares ou 

a improcedência do pedido. Junta procuração/substabelecimento e 

documentos. Da contestação, manifestou-se o autor à Id. nº 9948789. A 

fim de quantificar a lesão sofrida pela parte autora, à Id. nº 11940715, 

nomeei perito para a realização da prova pericial, que foi devidamente 

juntada à Id. º 13594928. Intimadas as partes para falarem sobre o laudo, 

ambas manifestaram-se, vindo-me conclusos para sentença. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: Julgo esta ação antecipadamente 

por entender que prescinde de outras provas além dos documentos e 

laudo pericial. Versa o feito quanto à cobrança de seguro DPVAT, 

alegando a autora que foi vítima de acidente de trânsito e em decorrência 

apresenta quadro de sequela com redução permanente de sua 

capacidade laborativa. DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO DPVAT De 

acordo com o art. 5o da Lei 6.194/74, para que haja o pagamento por 

invalidez, basta a prova do acidente e do dano advindo do sinistro, 

independentemente da existência de culpa. A ré impugnou ainda, o pedido 

sob o pretexto de que não havia provas suficientes quanto à invalidez 

permanente, requerendo, na hipótese de condenação, que o valor fosse 

proporcional à lesão sofrida, nos termos da Lei n.º 6.194/74. Da análise do 

feito, entendo por devida a indenização à parte autora. Conforme 

documento acostado na exordial, restou comprovado o acidente sofrido, 

dando conta que a invalidez permanente deu-se em razão do acidente 

sofrido. Nesse aspecto, o perito, em seu laudo, esclareceu a veracidade 

da incapacidade que acomete o autor e sua origem advinda de acidente 

automobilístico. Logo, fica estabelecido o nexo causal entre o acidente e a 

debilidade apresentada pelo autor. No tocante à lesão, inobstante ser um 

tanto delicada sua graduação, conforme a extensão das perdas 

anatômicas ou funcionais do indivíduo, a matéria é disciplinada por lei, não 

havendo como discordar, cabendo tão somente sua aplicação. O art. 12 

da Lei 6.194/64 normatiza a utilização da tabela SUSEP por parte do CNSP, 

que está autorizado a expedir normas disciplinadoras e tarifas, detendo 

competência nos casos de indenização por invalidez permanente. A Lei 

apenas dirimiu o limite do quantum indenizatório, deixando ao órgão 

administrativo a função em que hipóteses o segurado terá direito à 

cobertura securitária. Quanto à lesão, deve corresponder ao grau de 

invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I 
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e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinqüenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). O laudo pericial (Id. nº 13594928) 

concluiu que a parte autora apresenta invalidez, assim distribuída: - 

Membro inferior esquerdo (70%) – lesão intensa 75%, - Estrutura pélvica 

(100%) – lesão residual 10%, - Dedo do pé direito (10%) – lesão média 

50%. Portanto, havendo prova da invalidez de caráter permanente e 

sequela com debilidade permanente do membro lesionado em razão do 

grau das lesões, tenho pela aplicação do art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 

6.194/74. Entendo, contudo, que o acidente foi posterior à vigência da Lei 

n.º 11.482/07, que o valor indenizatório é limitado em até R$ 13.500,00 

para o caso de invalidez permanente, como pleiteado. Estabelece a tabela 

SUSEP que na hipótese de invalidez caracterizada pela perda 

completa/parcial de algum dos membros pagar-se-á indenização à 

proporção sobre o percentual da perda funcional, sobre o qual se aplica o 

redutor apurado pelo expert, restando o cálculo na seguinte forma: 

Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez caracterizada 

pela perda completa pagar-se-á indenização à seguinte proporção: Lesão 

I; A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 13.500,00; B) perda parcial 

MIE: 70% C) Percentual do redutor apurado pelo perito e de acordo com a 

seguradora diante da ausência de irresignação: 75% D) Valor devido: A x 

B x C: R$ 7.087,50. Lesão II; A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 

13.500,00; B) perda parcial est. pélvica: 100% C) Percentual do redutor 

apurado pelo perito e de acordo com a seguradora diante da ausência de 

irresignação: 10% D) Valor devido: A x B x C: R$ 1.350,00. Lesão III; A) 

Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 13.500,00; B) perda parcial 

dedo D pé D: 10% C) Percentual do redutor apurado pelo perito e de 

acordo com a seguradora diante da ausência de irresignação: 50% D) 

Valor devido: A x B x C: R$ 675,00. Totalizando o montante de R$: 

9.112,50. Com isso, faz jus o autor ao recebimento de tal importância 

referente à lesão sofrida conforme indicado no laudo pericial. DA 

ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por força da Súmula n.° 426, do Superior 

Tribunal de Justiça, os juros na hipótese de pagamento do seguro 

obrigatório DPVAT contam-se da citação. Relativamente à correção 

monetária, em que pese o pedido da ré para sua incidência a partir do 

ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou a matéria de que a 

atualização deve ser do evento danoso, na forma disciplinada na Súmula 

n.° 43, do STJ, conforme julgado a seguir citado: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – OBSCURIDADE - 

EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA 

– RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data da citação, 

pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção monetária 

incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula nº 43 do 

STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª CC do 

TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE DISSO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança 

para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da autora na importância 

de R$ 9.112,50 (nove mil cento e doze reais e cinquenta centavos). Para 

fins de liquidação da sentença, o valor deverá ser atualizado com juros de 

1% (um por cento) ao mês a partir da citação, na forma do art. 405 do 

CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso. Pelo 

princípio da sucumbência e por entender que a autora decaiu apenas no 

quantum, condeno o réu ao pagamento das custas processuais, bem 

como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos) reais, nos termos do art. 85, § 8º, III do novo Código de 

Processo Civil (RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 31993-/2018 - 

CLASSE 198 - CNJ - VÁRZEA GRANDE - Número do Protocolo: 

31993/2018 - Data de Julgamento: 16-05-2018). Decorrido o prazo 

recursal e não havendo manifestação das partes, arquivem-se os autos 

com as devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013572-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES INCORPORACOES SPE LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAYTON SOARES DE FIGUEIREDO (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1013572-56.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES 

INCORPORACOES SPE LTDA RÉU: CLAYTON SOARES DE FIGUEIREDO 

Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR INCIDENTAL proposta por MRV 

PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARÃES INCORPORAÇÕES SPE LTDA em 

desfavor de CLAYTON SOARES DE FIGUEIREDO. Autorizado o 

parcelamento das custas processuais, a parte autora deixou transcorrer o 

prazo sem o devido recolhimento, conforme informado à Id. nº 27584038. 

DIANTE DISSO, CANCELO A DISTRIBUIÇÃO deste feito, JULGANDO-O 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 290 c/c art. 

485, X, ambos do CPC. Sem custas finais, face o cancelamento da 

distribuição. Por não se ter formado a relação processual, deixo de 

arbitrar honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, o que deverá 

ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente 

por) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014211-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR FLACH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1014211-74.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): ADEMIR FLACH REU: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos, etc... 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

proposta por ADEMIR FLACH em desfavor de TAM LINHAS AÉREAS S/A. 

Em face do que consta à Id. n° 26687591, em as partes comunicam a 

realização de acordo pondo fim ao processo, requerem a extinção do 

feito. DESSA FORMA, HOMOLOGO O ACORDO POR SENTENÇA, nos 

termos do art. 200, do NCPC, para que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos, em consequência, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA na forma do 

art. 487, III, “b” do NCPC. Honorários advocatícios e custas processuais na 

forma fixada. Decorrido o prazo, e não havendo manifestação das partes, 

certifique-se e arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003608-44.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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MARINHA SOARES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANI FERNANDES OAB - MT14943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

max nascimento de rezende OAB - MT16826-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1003608-44.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: MARINHA SOARES BARBOSA REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. Vistos... Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARINHA 

SOARES BARBOSA em desfavor TIM CELULAR S/A. Informa a devedora à 

Id. n° 26405873 a realização de depósito para cumprimento da obrigação, 

manifestando-se a credora à Id. n° 27850459 favorável ao valor, 

requerendo o seu levantamento mediante alvará. Dessa forma, cumprida a 

obrigação e dando-se a credora como satisfeita, acolho o pedido e DOU 

ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 924, II, do NCPC. Defiro o 

pedido de levantamento de alvará em favor da credora, conforme 

requerido à Id. n° 27850459, devendo a Sra. Gestora expedir o 

necessário. Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações de estilo. 

Expeça-se o necessário. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003608-44.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINHA SOARES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANI FERNANDES OAB - MT14943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

max nascimento de rezende OAB - MT16826-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1003608-44.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: MARINHA SOARES BARBOSA REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. Vistos... Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARINHA 

SOARES BARBOSA em desfavor TIM CELULAR S/A. Informa a devedora à 

Id. n° 26405873 a realização de depósito para cumprimento da obrigação, 

manifestando-se a credora à Id. n° 27850459 favorável ao valor, 

requerendo o seu levantamento mediante alvará. Dessa forma, cumprida a 

obrigação e dando-se a credora como satisfeita, acolho o pedido e DOU 

ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 924, II, do NCPC. Defiro o 

pedido de levantamento de alvará em favor da credora, conforme 

requerido à Id. n° 27850459, devendo a Sra. Gestora expedir o 

necessário. Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações de estilo. 

Expeça-se o necessário. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015672-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DA SILVA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1015672-81.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): BENEDITO DA SILVA GOMES REU: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, INEXISTÊNCIA DE DEBITO proposta 

por SOLANGE MORAES SILVA, em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Oportunizada a emenda a 

parte autora, esta não o fez, conforme certificado à Id. nº 28043203, 

estando o feito no aguardo da parte desde outubro/2019. DIANTE DISSO, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL nos moldes do art. 321, parágrafo único, c/c 

art. 295, IV, ambos do NCPC e, em consequência, DECLARO O PROCESSO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, I, do 

mesmo codex. Feito sem custas finais por ser o credor beneficiário da 

justiça gratuita, posto que já deferida. Deixo de arbitrar honorários 

advocatícios por não ter sido formada a relação processual. Após o 

trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003608-44.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINHA SOARES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANI FERNANDES OAB - MT14943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

max nascimento de rezende OAB - MT16826-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1003608-44.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: MARINHA SOARES BARBOSA REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. Vistos... Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARINHA 

SOARES BARBOSA em desfavor TIM CELULAR S/A. Informa a devedora à 

Id. n° 26405873 a realização de depósito para cumprimento da obrigação, 

manifestando-se a credora à Id. n° 27850459 favorável ao valor, 

requerendo o seu levantamento mediante alvará. Dessa forma, cumprida a 

obrigação e dando-se a credora como satisfeita, acolho o pedido e DOU 

ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 924, II, do NCPC. Defiro o 

pedido de levantamento de alvará em favor da credora, conforme 

requerido à Id. n° 27850459, devendo a Sra. Gestora expedir o 

necessário. Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações de estilo. 

Expeça-se o necessário. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003608-44.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINHA SOARES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANI FERNANDES OAB - MT14943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

max nascimento de rezende OAB - MT16826-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1003608-44.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: MARINHA SOARES BARBOSA REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. Vistos... Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARINHA 

SOARES BARBOSA em desfavor TIM CELULAR S/A. Informa a devedora à 

Id. n° 26405873 a realização de depósito para cumprimento da obrigação, 
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manifestando-se a credora à Id. n° 27850459 favorável ao valor, 

requerendo o seu levantamento mediante alvará. Dessa forma, cumprida a 

obrigação e dando-se a credora como satisfeita, acolho o pedido e DOU 

ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 924, II, do NCPC. Defiro o 

pedido de levantamento de alvará em favor da credora, conforme 

requerido à Id. n° 27850459, devendo a Sra. Gestora expedir o 

necessário. Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações de estilo. 

Expeça-se o necessário. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006576-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO SANTOS DE AGUILAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1006576-13.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: OSVALDO SANTOS DE AGUILAR REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc... Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por OSVALDO 

SANTOS DE AGUILAR em desfavor da SEGURADORA LÍDER, alegando 

que foi vítima de um acidente de trânsito ocasionando invalidez 

permanente. Por entender ser devido o recebimento do seguro, requer a 

condenação da ré ao pagamento de 100% do valor do seguro R$ 

13.500,00, juntando procuração à Id. nº 9616811 - Pág. 1 e documentos. 

Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera, conforme termo 

de audiência juntado à Id. nº 10783942. Citada, a ré ofertou a contestação 

juntada à Id. nº 10954515, alegando, em preliminar, alteração do polo 

passivo para Seguradora Líder, ausência de interesse de agir pela 

ausência de requerimento administrativo. No mérito, aduz insuficiência 

probatória, nexo causal e que inexiste prova da invalidez e seu grau e 

que, acaso constatada, deve ser atendida a tabela de quantificação até o 

limite de R$ 13.500,00, com correção a partir da propositura da ação e 

juros da citação, vez que constitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e 

a decorrente Lei n.° 11.945/09. Requer o acolhimento das preliminares ou 

a improcedência do pedido. Junta procuração, substabelecimentos e 

documentos. Da contestação falou o autor à Id. nº 10988411. A fim de 

quantificar a lesão sofrida pela parte autora, à Id. nº 16183643, nomeei 

perito, que juntou o laudo à Id. nº 18209495. Intimadas as partes para 

falarem sobre o laudo pericial, ambas manifestaram-se, vindo-me 

conclusos. É O RELATÓRIO. PONDERO E DECIDO: Pleiteia o autor a 

condenação da ré ao pagamento do seguro DPVAT, argumentando ter 

sofrido acidente automobilístico e faz jus ao recebimento o prêmio. DO 

NEXO CAUSAL A Lei n. 6.194/74 que regulamenta o seguro obrigatório 

estabelece em seu artigo 5º as exigências para se efetuar o pagamento 

da indenização, quais sejam: a simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independente de culpa. A Lei n. 6.194/74 que dispõe sobre 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, é clara ao estabelecer que: 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. E, ainda: Art. 5º 

O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado. Ao contrário dos fundamentos na inicial, 

em que pese a prova do acidente, o expert concluiu que nenhuma sequela 

permanente sofreu o autor. Nesse aspecto, no item “4. DISCUSSÃO”, 

consignou o Sr. Perito: “Periciando com o histórico de fratura do joelho 

esquerdo, associado a lesão ligamentar decorrente de acidente de moto 

ocorrido nos anos de 2007, submetida ao tratamento cirúrgico, estando 

atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamentos. Existe 

divergência entre o histórico clínico e o boletim de atendimento médico, 

assim como o boletim de ocorrência policial na questão da data de 

ocorrência do acidente, prejudicando a constatação do nexo causal (Id. nº 

18209495- Pág. 4). Em sua CONCLUSÃO consignou o Perito: “Com base 

nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o periciando apresenta 

perda parcial da mobilidade do joelho esquerdo em grau médio, sem o 

estabelecimento de nexo causal com o acidente de trânsito sofrido no dia 

29 de novembro de 2016.” (Id. nº 18209495- Pág. 4). Dessa forma, como 

indicado pelo Sr. Perito, não sendo possível estabelecer nexo causal entre 

o acidente e a lesão sofrida pela parte autora, não faz jus ao recebimento 

do seguro obrigatório DPVAT, sendo correta a negativa na esfera 

administrativa. Entende ainda o Tribunal sobre a matéria; AÇÃO DE 

COBRANÇA C/C COMPENSATÓRIA. SEGURO DPVAT. LAUDO PERICIAL. 

AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 

IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1 - Nos pedidos 

de indenização do seguro DPVAT, é ônus da parte requerente comprovar 

que os danos pessoais foram causados por acidente de trânsito. 2 - Além 

da prova médica pericial deferida pelo Juízo concluir pela inexistência de 

nexo causal entre o aludido acidente de trânsito e as lesões apresentadas 

pelo autor-apelante, não há elementos/fatos nos autos capazes de afastar 

tal conclusão, motivo pelo qual a sentença de improcedência deve ser 

mantida. Precedentes do TJERJ. 3 - Majoração dos honorários 

sucumbenciais fixados na sentença primeva (artigo 85, §§ 1º e 11, da Lei 

dos Ritos). 4 - DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 

00032268920148190075, Relator: Des(a). CARLOS SANTOS DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2019, VIGÉSIMA SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL). DIANTE DISSO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido feito 

nesta Ação de Cobrança de Seguro DPVAT. Feito sem custas por ser o 

autor beneficiário da assistência judiciária gratuita. Outrossim, 

considerando ter sido formada a relação processual, condeno o autor ao 

pagamento de honorários advocatícios em favor da ré, que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 

2º, do NCPC, com a ressalva do art. 98 do CPC. Certificado o trânsito em 

julgado e não havendo manifestação, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

(Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003782-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIA APARECIDA DE ASSUNCAO SILVA OAB - MT25524-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA SERAFIM TAVARES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEYLA GRANCE MARTINS OAB - MT25087/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1003782-48.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: JOELSON DE SOUZA REQUERIDO: KEILA SERAFIM 

TAVARES Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS 

MORAIS E MATERIAIS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO proposto por 

JOELSON DE SOUZA em desfavor de KEILA SERAFIM TAVARES. Em face 

do que consta à Id. n° 21797214, em as partes comunicam a realização de 

acordo pondo fim ao processo, requerem a extinção do feito. DESSA 

FORMA, HOMOLOGO O ACORDO POR SENTENÇA, nos termos do art. 

200, do NCPC, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos, em 

consequência, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA na forma do art. 487, III, 

“b” do NCPC. Honorários advocatícios e custas processuais na forma 

fixada. Decorrido o prazo, e não havendo manifestação das partes, 

certifique-se e arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003638-79.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO SAUDE S/A (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANA BEATRIZ CONDE GALVAO OAB - RJ91226 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS BALDIN LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1003638-79.2016.8.11.0002. 

EXEQUENTE: BRADESCO SAUDE S/A EXECUTADO: INDUSTRIA E 

COMERCIO DE ALIMENTOS BALDIN LTDA - ME Vistos... Trata-se de AÇÃO 

DE EXECUÇAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL proposta por BRADESCO 

SAÚDE S/A em desfavor de INDUSTRIA E COM DE A BALDINI LTDA. 

Denoto da análise dos autos, que a autora não tem mais interesse no 

prosseguimento do feito, pois deixou manifestar-se mesmo depois de ter 

sido intimado, ciente das penas em caso de inércia. DIANTE DISSO, ante a 

desídia do autor, JULGO ESTE PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, e § 1o, CPC. Sem custas por ser feito 

novo e sem arbitramento de honorários advocatícios por não ter sido 

formada a relação processual. Decorrido o prazo e não havendo 

manifestação das partes, arquivem-se estes autos com as devidas baixas 

e anotações de estilo. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003608-44.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINHA SOARES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANI FERNANDES OAB - MT14943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

max nascimento de rezende OAB - MT16826-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1003608-44.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: MARINHA SOARES BARBOSA REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. Vistos... Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARINHA 

SOARES BARBOSA em desfavor TIM CELULAR S/A. Informa a devedora à 

Id. n° 26405873 a realização de depósito para cumprimento da obrigação, 

manifestando-se a credora à Id. n° 27850459 favorável ao valor, 

requerendo o seu levantamento mediante alvará. Dessa forma, cumprida a 

obrigação e dando-se a credora como satisfeita, acolho o pedido e DOU 

ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 924, II, do NCPC. Defiro o 

pedido de levantamento de alvará em favor da credora, conforme 

requerido à Id. n° 27850459, devendo a Sra. Gestora expedir o 

necessário. Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações de estilo. 

Expeça-se o necessário. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005882-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1005882-44.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): LEANDRO JOSE DA SILVA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por LEANDRO JOSE DA SILVA 

em desfavor da SEGURADORA LÍDER, alegando que foi vítima de um 

acidente de trânsito ocasionando invalidez permanente. Por entender ser 

devido o recebimento do seguro, requer a condenação da ré ao 

pagamento de 100% do valor do seguro R$ 13.500,00, juntando 

procuração à Id. nº 9275606- Pág. 1 e documentos. Realizada audiência 

de conciliação, esta restou infrutífera, conforme termo de audiência 

juntado à Id. nº 11847401. Citada, a ré ofertou a contestação juntada à Id. 

nº 10460304, alegando, em preliminar, alteração do polo passivo para 

Seguradora Líder, ausência de interesse de agir pela ausência de 

requerimento administrativo, ausência de procuração, ausência de 

comprovante de endereço para fixação do foro. No mérito, aduz 

insuficiência probatória, nexo causal e que inexiste prova da invalidez e 

seu grau e que, acaso constatada, deve ser atendida a tabela de 

quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com correção a partir da 

propositura da ação e juros da citação, vez que constitucional a Medida 

Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 11.945/09. Requer o 

acolhimento das preliminares ou a improcedência do pedido. Junta 

procuração, substabelecimentos e documentos. Da contestação falou o 

autor à Id. nº 11971170. A fim de quantificar a lesão sofrida pela parte 

autora, à Id. nº 18327706, nomeei perito, que juntou o laudo à Id. nº 

20081064,vindo-me conclusos. É O RELATÓRIO. PONDERO E DECIDO: 

Pleiteia o autor a condenação da ré ao pagamento do seguro DPVAT, 

argumentando ter sofrido acidente automobilístico e faz jus ao recebimento 

o prêmio. DO NEXO CAUSAL A Lei n. 6.194/74 que regulamenta o seguro 

obrigatório estabelece em seu artigo 5º as exigências para se efetuar o 

pagamento da indenização, quais sejam: a simples prova do acidente e do 

dano decorrente, independente de culpa. A Lei n. 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, é clara ao estabelecer que: 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. E, ainda: Art. 5º 

O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado. Ao contrário dos fundamentos na inicial, 

em que pese a prova do acidente, o expert concluiu que nenhuma sequela 

permanente sofreu o autor. Nesse aspecto, no item “4. DISCUSSÃO”, 

consignou o Sr. Perito: “Periciando com o histórico de traumatismo do 

cotovelo direito ocorrido no dia 13 de maio de 2017 após acidente de moto, 

conforme o boletim de ocorrência policial, médico e histórico clínico. O 

traumatismo do cotovelo direito foi tratado de forma clínica, curado 

clinicamente e que de acordo com a avaliação clínico-pericial atual não foi 

constatado o dano funcional (Id. nº 20081064 - Pág. 3). Em sua 

CONCLUSÃO consignou o Perito: “Com base nos elementos e fatos 

expostos, conclui-se que o periciando não apresenta dano funcional 

decorrente do acidente de trânsito sofrido no dia 13 de maio de 2017.” (Id. 

nº 20081064 - Pág. 4). Dessa forma, não sendo possível estabelecer nexo 

causal entre o acidente e a lesão sofrida pela parte autora, não faz jus ao 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT, sendo correta a negativa na 

esfera administrativa. Entende ainda o Tribunal sobre a matéria; AÇÃO DE 

COBRANÇA C/C COMPENSATÓRIA. SEGURO DPVAT. LAUDO PERICIAL. 

AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 

IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1 - Nos pedidos 

de indenização do seguro DPVAT, é ônus da parte requerente comprovar 

que os danos pessoais foram causados por acidente de trânsito. 2 - Além 

da prova médica pericial deferida pelo Juízo concluir pela inexistência de 

nexo causal entre o aludido acidente de trânsito e as lesões apresentadas 

pelo autor-apelante, não há elementos/fatos nos autos capazes de afastar 

tal conclusão, motivo pelo qual a sentença de improcedência deve ser 

mantida. Precedentes do TJERJ. 3 - Majoração dos honorários 

sucumbenciais fixados na sentença primeva (artigo 85, §§ 1º e 11, da Lei 

dos Ritos). 4 - DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 

00032268920148190075, Relator: Des(a). CARLOS SANTOS DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2019, VIGÉSIMA SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL) DIANTE DISSO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido feito 

nesta Ação de Cobrança de Seguro DPVAT. Feito sem custas por ser o 
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autor beneficiário da assistência judiciária gratuita. Outrossim, 

considerando ter sido formada a relação processual, condeno o autor ao 

pagamento de honorários advocatícios em favor da ré, que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 

2º, do NCPC, com a ressalva do art. 98 do CPC. Certificado o trânsito em 

julgado e não havendo manifestação, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

(Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004013-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OTACILIA CORREA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1004013-46.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): OTACILIA CORREA DA SILVA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por OTACILIA CORREA DA 

SILVA em desfavor da PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando que foi vítima de um acidente de trânsito ocasionando invalidez 

permanente. Por entender ser devido o recebimento do seguro, requer a 

condenação da ré ao pagamento de 100% do valor do seguro R$ 

13.500,00, juntando procuração à Id. nº 7919129- Pág. 1 e documentos. 

Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera, conforme termo 

de audiência juntado à Id. nº 10280514. Citada, a ré ofertou a contestação 

juntada à Id. nº 10579324, alegando, em preliminar, alteração do polo 

passivo para Seguradora Líder, ausência de interesse de agir pela 

ausência de requerimento administrativo. No mérito, aduz insuficiência 

probatória, nexo causal e que inexiste prova da invalidez e seu grau e 

que, acaso constatada, deve ser atendida a tabela de quantificação até o 

limite de R$ 13.500,00, com correção a partir da propositura da ação e 

juros da citação, vez que constitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e 

a decorrente Lei n.° 11.945/09. Requer o acolhimento das preliminares ou 

a improcedência do pedido. Junta procuração, substabelecimentos e 

documentos. Da contestação falou o autor à Id. nº 10782382. A fim de 

quantificar a lesão sofrida pela parte autora, à Id. nº 12002109, nomeei 

perito, que juntou o laudo à Id. nº 22567075. Intimadas as partes para 

manifestarem-se, somente o requerido falou, vindo-me conclusos. É O 

RELATÓRIO. PONDERO E DECIDO: Pleiteia o autor a condenação da ré ao 

pagamento do seguro DPVAT, argumentando ter sofrido acidente 

automobilístico e faz jus ao recebimento o prêmio. DO NEXO CAUSAL A 

Lei n. 6.194/74 que regulamenta o seguro obrigatório estabelece em seu 

artigo 5º as exigências para se efetuar o pagamento da indenização, 

quais sejam: a simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independente de culpa. A Lei n. 6.194/74 que dispõe sobre Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via 

terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, é clara ao 

estabelecer que: 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. E, ainda: Art. 5º O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. 

Ao contrário dos fundamentos na inicial, em que pese a prova do acidente, 

o expert concluiu que nenhuma sequela permanente sofreu o autor. Nesse 

aspecto, no item “4. DISCUSSÃO”, § 2º, consignou o Sr. Perito: “Periciando 

com o histórico de fratura da perna direita decorrente de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 23 de fevereiro de 2017, conforme o boletim de 

ocorrência policial, boletim de atendimento médico e histórico clínico. A 

fratura da perna direita foi tratada de forma conservadora, consolidada 

clinicamente e que ao exame clínico-pericial ficou constatado dano 

funcional/anatômico no referido membro” (Id. nº 22567075 - Pág. 3). Em 

sua conclusão consignou o Perito: “Com base nos elementos e fatos 

expostos, conclui-se que a pericianda não apresenta sequela 

funcional/anatômica no membro inferior direito decorrente do acidente de 

trânsito sofrido no dia 23 de fevereiro de 2017”. (Id. nº 22567075 - Pág. 4). 

Dessa forma, não apresentando o autor quadro de lesão/invalidez 

permanente, que parece nem se referir a estes autos, não faz jus ao 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT, sendo correta a negativa na 

esfera administrativa. Nesse sentido, apesar das provas dos autos 

trazerem que a autora sofreu o acidente, foi atestado pelo médico em seu 

laudo pericial que a mesma não apresenta lesão de caráter permanente, 

não se falando então em indenização. Entende ainda o Tribunal sobre a 

matéria; RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – 

LESÃO PERMANENTE NÃO CONSTATADA PELO PERITO E MESMO 

MÉDICO QUE REALIZOU A CIRURGIA DA REQUERENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo a Lei nº 6.194/74, são 

cobertos pelo seguro: as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares. “A falta de 

comprovação da invalidez decorrente da lesão sofrida atrai a 

improcedência do pedido.” (Ap 73323/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 8/11/2016, Publicado no DJE 

14/11/2016). (Ap 159265/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

04/04/2017, Publicado no DJE 17/04/2017). DIANTE DISSO, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT. Feito sem custas por ser o autor beneficiário da assistência 

judiciária gratuita. Outrossim, considerando ter sido formada a relação 

processual, condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios em 

favor da ré, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à 

causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC, com a ressalva do art. 98 do 

CPC. Certificado o trânsito em julgado e não havendo manifestação, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) ESTER 

BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005442-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MICELITA PEREIRA SIMBAIBA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON JOAQUIM SOARES OAB - MT15608/O (ADVOGADO(A))

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1005442-48.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): MICELITA PEREIRA SIMBAIBA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, SEGURADORA LÍDER Vistos... Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por MICELITA 

PEREIRA SIMBAIBA em desfavor da SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO 

DO SEGURO DPVAT S/A, alegando que foi vítima de acidente de trânsito 

ocasionando incapacidade permanente. Por ser medida de direito, requer a 

condenação da ré ao pagamento de 100% do valor do seguro no montante 

total de R$ 12.656,25, juntando procuração à Id. nº 9074965 e 

documentos. Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera, 

conforme termo de audiência juntado à Id. nº 11839754 - Pág. 1. Citada, a 

ré ofertou a contestação juntada à Id. nº 10461667, alegando, em 

preliminar, alteração do polo passivo para inclusão da Seguradora Líder, 

carência de ação pela ausência de pedido administrativo. No mérito, aduz 

insuficiência probatória, nexo causal e que inexiste prova da invalidez e 

seu grau e que, acaso constatada, deve ser atendida a tabela de 

quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com correção a partir da 

propositura da ação e juros da citação, vez que constitucional a Medida 

Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 11.945/09. Requer o 

acolhimento das preliminares ou a improcedência do pedido. Junta 

procuração/substabelecimento e documentos. A fim de quantificar a lesão 

sofrida pela parte autora, nomeei perito à Id. nº 18935769, juntando o 
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laudo pericial à Id. nº 21188459. Intimadas as partes para falarem sobre o 

laudo, ambas manifestaram-se, vindo-me conclusos para sentença. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: Julgo esta ação antecipadamente 

por entender que prescinde de outras provas além dos documentos e 

laudo pericial. Versa o feito quanto à cobrança de seguro DPVAT, 

alegando a autora que foi vítima de acidente de trânsito e em decorrência 

apresenta quadro de sequela com redução permanente de sua 

capacidade laborativa. DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO DPVAT. De 

acordo com o art. 5o da Lei 6.194/74, para que haja o pagamento por 

invalidez, basta à prova do acidente e do dano advindo do sinistro, 

independentemente da existência de culpa. A ré impugnou o pedido sob o 

pretexto de que não havia provas suficientes quanto à invalidez 

permanente, requerendo, na hipótese de condenação, que o valor fosse 

proporcional à lesão sofrida, nos termos da Lei n.º 6.194/74. Da análise do 

feito, entendo devida a indenização à parte autora. Conforme documento 

acostado na exordial, inclusive Boletim de Ocorrência (Id. nº 9074812), 

restou comprovado o acidente sofrido, dando conta que a invalidez 

permanente deu-se em razão do acidente sofrido. Nesse aspecto, o 

perito, em seu laudo, esclareceu a veracidade da incapacidade que 

acomete o autor e sua origem advinda de acidente automobilístico, 

mediante avaliação médica e documental. Logo, fica estabelecido o nexo 

causal entre o acidente e a debilidade apresentada pelo autor. No tocante 

à lesão, inobstante ser um tanto delicada sua graduação, conforme a 

extensão das perdas anatômicas ou funcionais do indivíduo, a matéria é 

disciplinada por lei, não havendo como discordar, cabendo tão somente 

sua aplicação. O art. 12 da Lei 6.194/64 normatiza a utilização da tabela 

SUSEP por parte do CNSP, que está autorizado a expedir normas 

disciplinadoras e tarifas, detendo competência nos casos de indenização 

por invalidez permanente. A Lei apenas dirimiu o limite do quantum 

indenizatório, deixando ao órgão administrativo a função em que hipóteses 

o segurado terá direito à cobertura securitária. Quanto à lesão, deve 

corresponder ao grau de invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei 

n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 1º No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: I - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou 

funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos 

ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). II - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). O laudo pericial (Id. nº 21188459) concluiu que a autora apresenta 

invalidez parcial permanente (25%) em ombro direito 25%. Portanto, 

havendo prova da invalidez de caráter definitivo de forma intensa, sem 

possibilidade de recuperação e sequela com debilidade permanente parcial 

do membro lesionado em razão do grau das lesões, tenho pela aplicação 

do art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 6.194/74. Estabelece a tabela SUSEP que na 

hipótese de invalidez caracterizada pela perda completa pagar-se-á 

indenização à seguinte proporção: Lesão I: A) Valor total da cobertura (Lei 

6.194/74): R$ 13.500,00; B) perda parcial incompleta ombro direito: 25% C) 

Percentual do redutor apurado pelo perito e de acordo com a seguradora 

diante da ausência de irresignação: 25% D) Valor devido: A x B x C: R$ 

843,75. Com isso, faz jus o autor ao recebimento de tal importância 

referente à lesão sofrida, valor, inclusive, tacitamente reconhecido pela 

seguradora. Desse valor, contudo, deve ser descontada a importância já 

recebida pelo autor na via administrativa, qual seja o valor de R$ 843,75 

(Id. nº 11325378) resultando em um saldo em favor do autor de R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). DA 

ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por força da Súmula n.° 426, do Superior 

Tribunal de Justiça , os juros na hipótese de pagamento do seguro 

obrigatório DPVAT contam-se da citação. Relativamente à correção 

monetária, em que pese o pedido da ré para sua incidência a partir do 

ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou a matéria de que a 

atualização deve ser do evento danoso, na forma disciplinada na Súmula 

n.° 43, do STJ , conforme julgado a seguir citado: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – OBSCURIDADE - 

EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA 

– RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data da citação, 

pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção monetária 

incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula nº 43 do 

STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª CC do 

TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE DISSO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança 

para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da autora na importância 

de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos). Para fins de liquidação da sentença, o valor deverá ser 

atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, na 

forma do art. 405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o 

evento danoso. Pelo princípio da sucumbência e por entender que a autora 

decaiu apenas no quantum, condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais, bem como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 1.500,00 

(dois mil e quinhentos) reais, nos termos do art. 85, § 8º, III do novo Código 

de Processo Civil (RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 31993-/2018 - 

CLASSE 198 - CNJ - VÁRZEA GRANDE - Número do Protocolo: 

31993/2018 - Data de Julgamento: 16-05-2018). Decorrido o prazo 

recursal e não havendo manifestação das partes, arquivem-se os autos 

com as devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037833-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARY LUCIA DE ARRUDA E SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1037833-65.2019.8.11.0041. 

EXEQUENTE: MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA 

EXECUTADO: MARY LUCIA DE ARRUDA E SILVA Vistos... Trata-se de 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por MRV PRIME PARQUE 

CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORAÇÕES SPE LTDA em desfavor de 

MARY LUCIA DE ARRUDA E SILVA. Em face do que consta à Id. nº 

27447808 - Pág. 1, em que as partes comunicam a realização de acordo, 

requerem sua homologação e suspensão do feito até o cumprimento da 

obrigação. Dessa forma, HOMOLOGO O ACORDO, nos termos do art. 200 

do CPC, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos, em consequência, 

SUSPENDO A TRAMITAÇÃO DO FEITO até o cumprimento do acordo ou 

manifestação das partes, na forma do art. 922 do mesmo códex. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001258-83.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDMA ROSANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1001258-83.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): EDMA ROSANA DA SILVA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos, 

etc... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por 

EDMA ROSANA DA SILVA em desfavor da SEGURADORA LÍDER, 

alegando que foi vítima de um acidente de trânsito ocasionando invalidez 

permanente. Por entender ser devido o recebimento do seguro, requer a 

condenação da ré ao pagamento de 100% do valor do seguro R$ 

13.500,00, juntando procuração à Id. nº 1664037 - Pág. 1 e documentos. 

Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera, conforme termo 

de audiência juntado à Id. nº 3668085. Citada, a ré ofertou a contestação 

juntada à Id. nº 1999573, alegando, em preliminar, ausência de interesse 

de agir pela ausência de requerimento administrativo, ausência de 

procuração, ausência de comprovante de endereço para fixação do foro. 

No mérito, aduz insuficiência probatória, nexo causal e que inexiste prova 

da invalidez e seu grau e que, acaso constatada, deve ser atendida a 

tabela de quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com correção a partir 

da propositura da ação e juros da citação, vez que constitucional a Medida 

Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 11.945/09. Requer o 

acolhimento das preliminares ou a improcedência do pedido. Junta 

procuração, substabelecimentos e documentos. Da contestação falou o 

autor à Id. nº 4852239. A fim de quantificar a lesão sofrida pela parte 

autora, à Id. nº 9916441, nomeei perito, que juntou o laudo à Id. nº 

22586256. Intimadas as partes para manifestarem-se, ambas 

manifestaram-se, vindo-me conclusos. É O RELATÓRIO. PONDERO E 

DECIDO: Pleiteia o autor a condenação da ré ao pagamento do seguro 

DPVAT, argumentando ter sofrido acidente automobilístico e faz jus ao 

recebimento o prêmio. DO NEXO CAUSAL A Lei n. 6.194/74 que 

regulamenta o seguro obrigatório estabelece em seu artigo 5º as 

exigências para se efetuar o pagamento da indenização, quais sejam: a 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independente de culpa. 

A Lei n. 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a 

pessoas transportadas ou não, é clara ao estabelecer que: 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. E, 

ainda: Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado. Ao contrário dos fundamentos na inicial, 

em que pese a prova do acidente, o expert concluiu que nenhuma sequela 

permanente sofreu o autor. Nesse aspecto, no item “4. DISCUSSÃO”, § 2º, 

consignou o Sr. Perito: “Pericianda com o diagnóstico de sequela de 

fratura do cotovelo direito, submetida ao tratamento cirúrgico, estando 

atualmente sem acompanhamento médico e em uso eventual de 

medicamentos, conforme relato. Apresenta histórico clínico, relatórios 

médicos e boletim de ocorrência policial divergentes na data da ocorrência 

do referido acidente de trânsito, impossibilitando a definição do nexo 

causal. A periciada apresenta lesão no cotovelo direito consolidada 

clinicamente, restando o dano pessoal e que de acordo com a avaliação 

clínico-pericial atual apresenta perda parcial e permanente da mobilidade 

do cotovelo direito em grau intenso” (Id. nº 22586256). Em sua conclusão 

consignou o Perito: “Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se 

que a periciada apresenta perda parcial e permanente da mobilidade do 

cotovelo direito (25%) em grau intenso (75%), nÃO SENDO POSSÍVEL 

ESTABELECER A DATA E CAUSA DE SUA OCORRÊNCIA.”. (Id. nº 

22586256). Dessa forma, não sendo possível estabelecer nexo causal 

entre o acidente e a lesão sofrida pela parte autora, não faz jus ao 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT, sendo correta a negativa na 

esfera administrativa. Entende ainda o Tribunal sobre a matéria; AÇÃO DE 

COBRANÇA C/C COMPENSATÓRIA. SEGURO DPVAT. LAUDO PERICIAL. 

AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 

IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1 - Nos pedidos 

de indenização do seguro DPVAT, é ônus da parte requerente comprovar 

que os danos pessoais foram causados por acidente de trânsito. 2 - Além 

da prova médica pericial deferida pelo Juízo concluir pela inexistência de 

nexo causal entre o aludido acidente de trânsito e as lesões apresentadas 

pelo autor-apelante, não há elementos/fatos nos autos capazes de afastar 

tal conclusão, motivo pelo qual a sentença de improcedência deve ser 

mantida. Precedentes do TJERJ. 3 - Majoração dos honorários 

sucumbenciais fixados na sentença primeva (artigo 85, §§ 1º e 11, da Lei 

dos Ritos). 4 - DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 

00032268920148190075, Relator: Des(a). CARLOS SANTOS DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2019, VIGÉSIMA SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL) DIANTE DISSO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido feito 

nesta Ação de Cobrança de Seguro DPVAT. Feito sem custas por ser o 

autor beneficiário da assistência judiciária gratuita. Outrossim, 

considerando ter sido formada a relação processual, condeno o autor ao 

pagamento de honorários advocatícios em favor da ré, que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 

2º, do NCPC, com a ressalva do art. 98 do CPC. Certificado o trânsito em 

julgado e não havendo manifestação, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

(Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006109-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA CAMPOS TABORDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1006109-34.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: LUCIANA CAMPOS TABORDA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos... Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por LUCIANA CAMPOS 

TABORDA em desfavor da SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A, alegando que foi vítima de acidente de trânsito 

ocasionando incapacidade permanente. Por ser medida de direito, requer a 

condenação da ré ao pagamento de 100% do valor do seguro no montante 

total de R$ 13.500,00, juntando procuração à Id. nº 9372021 e 

documentos. Realizada a audiência de conciliação, esta restou infrutífera, 

conforme termo de audiência juntado à Id. nº 10283528- Pág. 1. Citada, a 

ré ofertou a contestação juntada à Id. nº 10322898, alegando, em 

preliminar, alteração do polo passivo para Seguradora Líder, carência de 

ação – falta de interesse de agir ante o pagamento na via administrativa e 

perante a Porto Seguro, ausência de comprovante de endereço para 

fixação do foro, ausência de documentos imprescindíveis. No mérito, aduz 

insuficiência probatória, nexo causal e que inexiste prova da invalidez e 

seu grau e que, acaso constatada, deve ser atendida a tabela de 

quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com correção a partir da 

propositura da ação e juros da citação, vez que constitucional a Medida 

Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 11.945/09. Requer o 

acolhimento das preliminares ou a improcedência do pedido. Junta 

procuração/substabelecimento e documentos. Da contestação falou o 

autor à Id. nº 10482830. A fim de quantificar a lesão sofrida pela parte 

autora, nomeei perito à Id. nº 18900188, juntando o laudo pericial à Id. nº 

22905576. Intimadas as partes para falarem sobre o laudo, somente o 

requerente falou, vindo-me conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO: Julgo esta ação antecipadamente por entender 

que prescinde de outras provas além dos documentos e laudo pericial. 

Versa o feito quanto à cobrança de seguro DPVAT, alegando a autora que 

foi vítima de acidente de trânsito e em decorrência apresenta quadro de 

sequela com redução permanente de sua capacidade laborativa. DO 

DIREITO AO RECEBIMENTO DO DPVAT. De acordo com o art. 5o da Lei 

6.194/74, para que haja o pagamento por invalidez, basta à prova do 

acidente e do dano advindo do sinistro, independentemente da existência 

de culpa. A ré impugnou o pedido sob o pretexto de que não havia provas 

suficientes quanto à invalidez permanente, requerendo, na hipótese de 

condenação, que o valor fosse proporcional à lesão sofrida, nos termos 

da Lei n.º 6.194/74. Da análise do feito, entendo devida a indenização à 

parte autora. Conforme documento acostado na exordial, inclusive Boletim 
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de Ocorrência (Id. nº 9372021), restou comprovado o acidente sofrido, 

dando conta que a invalidez permanente deu-se em razão do acidente 

sofrido. Nesse aspecto, o perito, em seu laudo, esclareceu a veracidade 

da incapacidade que acomete o autor e sua origem advinda de acidente 

automobilístico. Logo, fica estabelecido o nexo causal entre o acidente e a 

debilidade apresentada pelo autor. No tocante à lesão, inobstante ser um 

tanto delicada sua graduação, conforme a extensão das perdas 

anatômicas ou funcionais do indivíduo, a matéria é disciplinada por lei, não 

havendo como discordar, cabendo tão somente sua aplicação. O art. 12 

da Lei 6.194/64 normatiza a utilização da tabela SUSEP por parte do CNSP, 

que está autorizado a expedir normas disciplinadoras e tarifas, detendo 

competência nos casos de indenização por invalidez permanente. A Lei 

apenas dirimiu o limite do quantum indenizatório, deixando ao órgão 

administrativo a função em que hipóteses o segurado terá direito à 

cobertura securitária. Quanto à lesão, deve corresponder ao grau de 

invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I 

e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). O laudo pericial (Id. nº 22905576) 

concluiu que a autora apresenta invalidez parcial incompleta (25%) em 

membro superior esquerdo 70%. Portanto, havendo prova da invalidez de 

caráter definitivo de forma intensa, sem possibilidade de recuperação e 

sequela com debilidade permanente parcial do membro lesionado em razão 

do grau das lesões, tenho pela aplicação do art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 

6.194/74. Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez 

caracterizada pela perda completa pagar-se-á indenização à seguinte 

proporção: Lesão I: A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 

13.500,00; B) perda parcial incompleta MSE: 70% C) Percentual do redutor 

apurado pelo perito e de acordo com a seguradora diante da ausência de 

irresignação: 25% D) Valor devido: A x B x C: R$ 2.362,52. Com isso, faz 

jus o autor ao recebimento de tal importância referente à lesão sofrida, 

valor, inclusive, tacitamente reconhecido pela seguradora. DA 

ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por força da Súmula n.° 426, do Superior 

Tribunal de Justiça , os juros na hipótese de pagamento do seguro 

obrigatório DPVAT contam-se da citação. Relativamente à correção 

monetária, em que pese o pedido da ré para sua incidência a partir do 

ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou a matéria de que a 

atualização deve ser do evento danoso, na forma disciplinada na Súmula 

n.° 43, do STJ , conforme julgado a seguir citado: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – OBSCURIDADE - 

EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA 

– RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data da citação, 

pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção monetária 

incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula nº 43 do 

STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª CC do 

TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE DISSO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança 

para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da autora na importância 

de R$ 2.362,52 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e 

dois centavos). Para fins de liquidação da sentença, o valor deverá ser 

atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, na 

forma do art. 405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o 

evento danoso. Pelo princípio da sucumbência e por entender que a autora 

decaiu apenas no quantum, condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais, bem como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 2.500,00 

(dois mil e quinhentos) reais, nos termos do art. 85, § 8º, III do novo Código 

de Processo Civil (RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 31993-/2018 - 

CLASSE 198 - CNJ - VÁRZEA GRANDE - Número do Protocolo: 

31993/2018 - Data de Julgamento: 16-05-2018). Decorrido o prazo 

recursal e não havendo manifestação das partes, arquivem-se os autos 

com as devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004628-70.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZILENE PINHEIRO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1004628-70.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: LUZILENE PINHEIRO GONCALVES REQUERIDO: ITAU 

UNIBANCO S/A Vistos... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT proposta por LUZILENE PINHEIRO GONCALVES em desfavor da 

SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, alegando 

que foi vítima de acidente de trânsito ocasionando incapacidade 

permanente. Por ser medida de direito, requer a condenação da ré ao 

pagamento de 100% do valor do seguro no montante total de R$ 

13.500,00, juntando procuração à Id. nº 3701785 e documentos. 

Encaminhados os autos à Central de Conciliação, a audiência de 

conciliação restou infrutífera, conforme termo de audiência juntado à Id. nº 

4617533- Pág. 1. Citada, a ré ofertou a contestação juntada à Id. nº 

4728138, alegando, em preliminar, alteração do polo passivo para 

Seguradora Líder, carência de ação – falta de interesse de agir ante o 

pagamento na via administrativa. No mérito, aduz insuficiência probatória, 

nexo causal e que inexiste prova da invalidez e seu grau e que, acaso 

constatada, deve ser atendida a tabela de quantificação até o limite de R$ 

13.500,00, com correção a partir da propositura da ação e juros da 

citação, vez que constitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e a 

decorrente Lei n.° 11.945/09. Requer o acolhimento das preliminares ou a 

improcedência do pedido. Junta procuração/substabelecimento e 

documentos. A fim de quantificar a lesão sofrida pela parte autora, nomeei 

perito à Id. nº 11317581, juntando o laudo pericial à Id. nº 13800238. 

Intimadas as partes para falarem sobre o laudo, ambas manifestaram-se, 

vindo-me conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO: Julgo esta ação antecipadamente por entender que prescinde de 

outras provas além dos documentos e laudo pericial. Versa o feito quanto 

à cobrança de seguro DPVAT, alegando a autora que foi vítima de 

acidente de trânsito e em decorrência apresenta quadro de sequela com 

redução permanente de sua capacidade laborativa. DO DIREITO AO 

RECEBIMENTO DO DPVAT. De acordo com o art. 5o da Lei 6.194/74, para 

que haja o pagamento por invalidez, basta à prova do acidente e do dano 

advindo do sinistro, independentemente da existência de culpa. A ré 

impugnou o pedido sob o pretexto de que não havia provas suficientes 

quanto à invalidez permanente, requerendo, na hipótese de condenação, 

que o valor fosse proporcional à lesão sofrida, nos termos da Lei n.º 

6.194/74. Da análise do feito, entendo devida a indenização à parte autora. 

Conforme documento acostado na exordial, inclusive Boletim de 

Ocorrência (Id. nº 3701728), restou comprovado o acidente sofrido, dando 

conta que a invalidez permanente deu-se em razão do acidente sofrido. 

Nesse aspecto, o perito, em seu laudo, esclareceu a veracidade da 

incapacidade que acomete o autor e sua origem advinda de acidente 

automobilístico. Logo, fica estabelecido o nexo causal entre o acidente e a 

debilidade apresentada pelo autor. No tocante à lesão, inobstante ser um 

tanto delicada sua graduação, conforme a extensão das perdas 

anatômicas ou funcionais do indivíduo, a matéria é disciplinada por lei, não 
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havendo como discordar, cabendo tão somente sua aplicação. O art. 12 

da Lei 6.194/64 normatiza a utilização da tabela SUSEP por parte do CNSP, 

que está autorizado a expedir normas disciplinadoras e tarifas, detendo 

competência nos casos de indenização por invalidez permanente. A Lei 

apenas dirimiu o limite do quantum indenizatório, deixando ao órgão 

administrativo a função em que hipóteses o segurado terá direito à 

cobertura securitária. Quanto à lesão, deve corresponder ao grau de 

invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I 

e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). O laudo pericial (Id. nº 13800238) 

concluiu que a autora apresenta invalidez parcial incompleta (25%) em 

membro inferior esquerdo 70%. Portanto, havendo prova da invalidez de 

caráter definitivo de forma intensa, sem possibilidade de recuperação e 

sequela com debilidade permanente parcial do membro lesionado em razão 

do grau das lesões, tenho pela aplicação do art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 

6.194/74. Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez 

caracterizada pela perda completa pagar-se-á indenização à seguinte 

proporção: Lesão I: A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 

13.500,00; B) perda parcial incompleta MIE: 70% C) Percentual do redutor 

apurado pelo perito e de acordo com a seguradora diante da ausência de 

irresignação: 25% D) Valor devido: A x B x C: R$ 2.362,52. Com isso, faz 

jus o autor ao recebimento de tal importância referente à lesão sofrida, 

valor, inclusive, tacitamente reconhecido pela seguradora. Desse valor, 

contudo, deve ser descontada a importância já recebida pelo autor na via 

administrativa, qual seja o valor de R$ 843,75, resultando em um saldo em 

favor do autor de R$ 1.518,75 (mil quinhentos e dezoito reais e setenta e 

cinco centavos). DA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por força da Súmula n.° 

426, do Superior Tribunal de Justiça , os juros na hipótese de pagamento 

do seguro obrigatório DPVAT contam-se da citação. Relativamente à 

correção monetária, em que pese o pedido da ré para sua incidência a 

partir do ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou a matéria de que a 

atualização deve ser do evento danoso, na forma disciplinada na Súmula 

n.° 43, do STJ , conforme julgado a seguir citado: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – OBSCURIDADE - 

EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA 

– RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data da citação, 

pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção monetária 

incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula nº 43 do 

STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª CC do 

TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE DISSO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança 

para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da autora na importância 

de R$ 1.518,75 (mil quinhentos e dezoito reais e setenta e cinco 

centavos). Para fins de liquidação da sentença, o valor deverá ser 

atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, na 

forma do art. 405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o 

evento danoso. Pelo princípio da sucumbência e por entender que a autora 

decaiu apenas no quantum, condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais, bem como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 2.500,00 

(dois mil e quinhentos) reais, nos termos do art. 85, § 8º, III do novo Código 

de Processo Civil (RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 31993-/2018 - 

CLASSE 198 - CNJ - VÁRZEA GRANDE - Número do Protocolo: 

31993/2018 - Data de Julgamento: 16-05-2018). Decorrido o prazo 

recursal e não havendo manifestação das partes, arquivem-se os autos 

com as devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004484-96.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA DE SOUZA TEODORO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1004484-96.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): ROSILDA DE SOUZA TEODORO REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 

proposta por ROSILDA DE SOUZA TEODORO em desfavor da 

SEGURADORA LÍDER, alegando que foi vítima de um acidente de trânsito 

ocasionando invalidez permanente. Por entender ser devido o recebimento 

do seguro, requer a condenação da ré ao pagamento de 100% do valor do 

seguro R$ 13.500,00, juntando procuração à Id. nº 3674214 - Pág. 1 e 

documentos. Encaminhados os autos à Central de Conciliação, a audiência 

restou infrutífera, conforme termo de audiência juntado à Id. nº 4590100. 

Citada, a ré ofertou a contestação juntada à Id. nº 4564720, alegando, em 

preliminar, alteração do polo passivo para Seguradora Líder, ausência de 

laudo do IML. No mérito, aduz insuficiência probatória, nexo causal e que 

inexiste prova da invalidez e seu grau e que, acaso constatada, deve ser 

atendida a tabela de quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com 

correção a partir da propositura da ação e juros da citação, vez que 

constitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 

11.945/09. Requer o acolhimento das preliminares ou a improcedência do 

pedido. Junta procuração, substabelecimentos e documentos. Da 

contestação falou o autor à Id. nº 4564734. A fim de quantificar a lesão 

sofrida pela parte autora, à Id. nº 9952978, nomeei perito, que juntou o 

laudo à Id. nº 23149554. Intimadas as partes para falarem sobre o laudo 

pericial, ambas manifestaram-se, vindo-me conclusos. É O RELATÓRIO. 

PONDERO E DECIDO: Pleiteia o autor a condenação da ré ao pagamento do 

seguro DPVAT, argumentando ter sofrido acidente automobilístico e faz 

jus ao recebimento o prêmio. DO NEXO CAUSAL A Lei n. 6.194/74 que 

regulamenta o seguro obrigatório estabelece em seu artigo 5º as 

exigências para se efetuar o pagamento da indenização, quais sejam: a 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independente de culpa. 

A Lei n. 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a 

pessoas transportadas ou não, é clara ao estabelecer que: 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. E, 

ainda: Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado. Ao contrário dos fundamentos na inicial, 

em que pese a prova do acidente, o expert concluiu que nenhuma sequela 

permanente sofreu o autor. Nesse aspecto, no item “4. DISCUSSÃO”, 

consignou o Sr. Perito: “Pericianda com o histórico de fratura do antebraço 

esquerdo decorrente de acidente de trânsito ocorrido no dia 15 de outubro 

de 2015, conforme o boletim de ocorrência policial, boletim de atendimento 

médico do Pronto Socorro de Várzea Grande e histórico clínico. A fratura 

do antebraço esquerdo foi tratada de forma conservador, consolidada 

clinicamente e que de acordo com a avaliação clínico-pericial atual não 

apresenta dano funcional no membro superior esquerdo e joelho direito (Id. 

nº 23149554- Pág. 3-4). Em sua CONCLUSÃO consignou o Perito: “Com 

base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que a pericianda não 
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apresenta sequela funcional decorrente do acidente de trânsito sofrido no 

dia 15 de outubro de 2015.” (Id. nº 23149554- Pág. 4). Dessa forma, como 

indicado pelo Sr. Perito, não sendo possível estabelecer nexo causal entre 

o acidente e a lesão sofrida pela parte autora, não faz jus ao recebimento 

do seguro obrigatório DPVAT, sendo correta a negativa na esfera 

administrativa. Entende ainda o Tribunal sobre a matéria; AÇÃO DE 

COBRANÇA C/C COMPENSATÓRIA. SEGURO DPVAT. LAUDO PERICIAL. 

AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 

IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1 - Nos pedidos 

de indenização do seguro DPVAT, é ônus da parte requerente comprovar 

que os danos pessoais foram causados por acidente de trânsito. 2 - Além 

da prova médica pericial deferida pelo Juízo concluir pela inexistência de 

nexo causal entre o aludido acidente de trânsito e as lesões apresentadas 

pelo autor-apelante, não há elementos/fatos nos autos capazes de afastar 

tal conclusão, motivo pelo qual a sentença de improcedência deve ser 

mantida. Precedentes do TJERJ. 3 - Majoração dos honorários 

sucumbenciais fixados na sentença primeva (artigo 85, §§ 1º e 11, da Lei 

dos Ritos). 4 - DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 

00032268920148190075, Relator: Des(a). CARLOS SANTOS DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2019, VIGÉSIMA SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL). DIANTE DISSO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido feito 

nesta Ação de Cobrança de Seguro DPVAT. Feito sem custas por ser o 

autor beneficiário da assistência judiciária gratuita. Outrossim, 

considerando ter sido formada a relação processual, condeno o autor ao 

pagamento de honorários advocatícios em favor da ré, que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 

2º, do NCPC, com a ressalva do art. 98 do CPC. Certificado o trânsito em 

julgado e não havendo manifestação, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

(Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005044-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO MARTINS DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

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

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1005044-04.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: GENIVALDO MARTINS DE CARVALHO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc... Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por GENIVALDO 

MARTINS DE CARVALHO em desfavor da SEGURADORA LÍDER DE 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, alegando que vítima de um acidente 

de trânsito ocasionando invalidez permanente. Por ser medida de direito, 

requer a condenação da ré ao pagamento de 100% do valor do seguro no 

montante total de R$ 13.500,00, juntando procuração à Id. nº 8697122- 

Pág. 1 e documentos. Realizada audiência de conciliação, esta resultou 

infrutífera, conforme termo de audiência juntado à Id. 10333726. Citada, a 

ré ofertou a contestação juntada à Id. nº 10510446, alegando, em 

preliminar, alteração do polo passivo para Seguradora Líder, carência de 

ação pela ausência de pedido administrativo, ausência de requerimento 

junto à Porto Seguro. No mérito, aduz insuficiência probatória, nexo causal 

e que inexiste prova da invalidez e seu grau e que, acaso constatada, 

deve ser atendida a tabela de quantificação até o limite de R$ 13.500,00, 

com correção a partir da propositura da ação e juros da citação, vez que 

constitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 

11.945/09. Requer o acolhimento das preliminares ou a improcedência do 

pedido. Junta procuração/substabelecimento e documentos. Da 

contestação, manifestou-se o autor à Id. nº 11345097. A fim de quantificar 

a lesão sofrida pela parte autora, à Id. nº 15953138, nomeei perito para a 

realização da prova pericial, que foi devidamente juntada à Id. º 20711347. 

Intimadas as partes para falarem sobre o laudo, ambas manifestaram-se, 

vindo-me conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO: Julgo esta ação antecipadamente por entender que prescinde de 

outras provas além dos documentos e laudo pericial. Versa o feito quanto 

à cobrança de seguro DPVAT, alegando a autora que foi vítima de 

acidente de trânsito e em decorrência apresenta quadro de sequela com 

redução permanente de sua capacidade laborativa. DO DIREITO AO 

RECEBIMENTO DO DPVAT De acordo com o art. 5o da Lei 6.194/74, para 

que haja o pagamento por invalidez, basta a prova do acidente e do dano 

advindo do sinistro, independentemente da existência de culpa. A ré 

impugnou ainda, o pedido sob o pretexto de que não havia provas 

suficientes quanto à invalidez permanente, requerendo, na hipótese de 

condenação, que o valor fosse proporcional à lesão sofrida, nos termos 

da Lei n.º 6.194/74. Da análise do feito, entendo por devida a indenização 

à parte autora. Conforme documento acostado na exordial, em especial, o 

Boletim de Ocorrência (Id. 8697124), restou comprovado o acidente 

sofrido, dando conta que a invalidez permanente deu-se em razão do 

acidente sofrido. Nesse aspecto, o perito, em seu laudo, esclareceu a 

veracidade da incapacidade que acomete o autor e sua origem advinda de 

acidente automobilístico. Logo, fica estabelecido o nexo causal entre o 

acidente e a debilidade apresentada pelo autor. No tocante à lesão, 

inobstante ser um tanto delicada sua graduação, conforme a extensão 

das perdas anatômicas ou funcionais do indivíduo, a matéria é disciplinada 

por lei, não havendo como discordar, cabendo tão somente sua aplicação. 

O art. 12 da Lei 6.194/64 normatiza a utilização da tabela SUSEP por parte 

do CNSP, que está autorizado a expedir normas disciplinadoras e tarifas, 

detendo competência nos casos de indenização por invalidez permanente. 

A Lei apenas dirimiu o limite do quantum indenizatório, deixando ao órgão 

administrativo a função em que hipóteses o segurado terá direito à 

cobertura securitária. Quanto à lesão, deve corresponder ao grau de 

invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I 

e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinqüenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). O laudo pericial (Id. nº 15503847) 

concluiu que a parte autora apresenta incapacidade (10%) em estrutura 

torácica (100%). Portanto, havendo prova da invalidez de caráter 

permanente e sequela com debilidade permanente do membro lesionado 

em razão do grau das lesões, tenho pela aplicação do art. 3º, § 1º, I, da 

Lei n.° 6.194/74. Entendo, contudo, que o acidente foi posterior à vigência 

da Lei n.º 11.482/07, que o valor indenizatório é limitado em até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente, como pleiteado. 

Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez caracterizada 

pela perda completa/parcial de algum dos membros pagar-se-á 

indenização à proporção sobre o percentual da perda funcional, sobre o 

qual se aplica o redutor apurado pelo expert, restando o cálculo na 

seguinte forma: Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez 

caracterizada pela perda completa pagar-se-á indenização à seguinte 

proporção: Lesão I; A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 

13.500,00; B) perda parcial est. torácica: 100% C) Percentual do redutor 

apurado pelo perito e de acordo com a seguradora diante da ausência de 

irresignação: 10% D) Valor devido: A x B x C: R$ 1.350,00. Com isso, faz 

jus o autor ao recebimento de tal importância referente à lesão sofrida 

conforme indicado no laudo pericial. DA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por 

força da Súmula n.° 426, do Superior Tribunal de Justiça, os juros na 
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hipótese de pagamento do seguro obrigatório DPVAT contam-se da 

citação. Relativamente à correção monetária, em que pese o pedido da ré 

para sua incidência a partir do ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou 

a matéria de que a atualização deve ser do evento danoso, na forma 

disciplinada na Súmula n.° 43, do STJ, conforme julgado a seguir citado: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – 

OBSCURIDADE - EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E 

JUROS DE MORA – RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data 

da citação, pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção 

monetária incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula 

nº 43 do STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª 

CC do TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE DISSO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança 

para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da autora na importância 

de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais). Para fins de liquidação da 

sentença, o valor deverá ser atualizado com juros de 1% (um por cento) 

ao mês a partir da citação, na forma do art. 405 do CC/2002, e correção 

monetária pelo INPC desde o evento danoso. Pelo princípio da 

sucumbência e por entender que a autora decaiu apenas no quantum, 

condeno o réu ao pagamento das custas processuais, bem como, verbas 

advocatícias, que arbitro em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos) reais, nos 

termos do art. 85, § 8º, III do novo Código de Processo Civil (RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 31993-/2018 - CLASSE 198 - CNJ - VÁRZEA 

GRANDE - Número do Protocolo: 31993/2018 - Data de Julgamento: 

16-05-2018). Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação das 

partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) ESTER 

BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por GENIVALDO MARTINS DE 

CARVALHO em desfavor da SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A, alegando que vítima de um acidente de trânsito 

ocasionando invalidez permanente. Por ser medida de direito, requer a 

condenação da ré ao pagamento de 100% do valor do seguro no montante 

total de R$ 13.500,00, juntando procuração à Id. nº 8697122- Pág. 1 e 

documentos. Realizada audiência de conciliação, esta resultou infrutífera, 

conforme termo de audiência juntado à Id. 10333726. Citada, a ré ofertou a 

contestação juntada à Id. nº 10510446, alegando, em preliminar, alteração 

do polo passivo para Seguradora Líder, carência de ação pela ausência 

de pedido administrativo, ausência de requerimento junto à Porto Seguro. 

No mérito, aduz insuficiência probatória, nexo causal e que inexiste prova 

da invalidez e seu grau e que, acaso constatada, deve ser atendida a 

tabela de quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com correção a partir 

da propositura da ação e juros da citação, vez que constitucional a Medida 

Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 11.945/09. Requer o 

acolhimento das preliminares ou a improcedência do pedido. Junta 

procuração/substabelecimento e documentos. Da contestação, 

manifestou-se o autor à Id. nº 11345097. A fim de quantificar a lesão 

sofrida pela parte autora, à Id. nº 15953138, nomeei perito para a 

realização da prova pericial, que foi devidamente juntada à Id. º 20711347. 

Intimadas as partes para falarem sobre o laudo, ambas manifestaram-se, 

vindo-me conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO: Julgo esta ação antecipadamente por entender que prescinde de 

outras provas além dos documentos e laudo pericial. Versa o feito quanto 

à cobrança de seguro DPVAT, alegando a autora que foi vítima de 

acidente de trânsito e em decorrência apresenta quadro de sequela com 

redução permanente de sua capacidade laborativa. DO DIREITO AO 

RECEBIMENTO DO DPVAT De acordo com o art. 5o da Lei 6.194/74, para 

que haja o pagamento por invalidez, basta a prova do acidente e do dano 

advindo do sinistro, independentemente da existência de culpa. A ré 

impugnou ainda, o pedido sob o pretexto de que não havia provas 

suficientes quanto à invalidez permanente, requerendo, na hipótese de 

condenação, que o valor fosse proporcional à lesão sofrida, nos termos 

da Lei n.º 6.194/74. Da análise do feito, entendo por devida a indenização 

à parte autora. Conforme documento acostado na exordial, em especial, o 

Boletim de Ocorrência (Id. 8697124), restou comprovado o acidente 

sofrido, dando conta que a invalidez permanente deu-se em razão do 

acidente sofrido. Nesse aspecto, o perito, em seu laudo, esclareceu a 

veracidade da incapacidade que acomete o autor e sua origem advinda de 

acidente automobilístico. Logo, fica estabelecido o nexo causal entre o 

acidente e a debilidade apresentada pelo autor. No tocante à lesão, 

inobstante ser um tanto delicada sua graduação, conforme a extensão 

das perdas anatômicas ou funcionais do indivíduo, a matéria é disciplinada 

por lei, não havendo como discordar, cabendo tão somente sua aplicação. 

O art. 12 da Lei 6.194/64 normatiza a utilização da tabela SUSEP por parte 

do CNSP, que está autorizado a expedir normas disciplinadoras e tarifas, 

detendo competência nos casos de indenização por invalidez permanente. 

A Lei apenas dirimiu o limite do quantum indenizatório, deixando ao órgão 

administrativo a função em que hipóteses o segurado terá direito à 

cobertura securitária. Quanto à lesão, deve corresponder ao grau de 

invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I 

e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinqüenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). O laudo pericial (Id. nº 15503847) 

concluiu que a parte autora apresenta incapacidade (10%) em estrutura 

torácica (100%). Portanto, havendo prova da invalidez de caráter 

permanente e sequela com debilidade permanente do membro lesionado 

em razão do grau das lesões, tenho pela aplicação do art. 3º, § 1º, I, da 

Lei n.° 6.194/74. Entendo, contudo, que o acidente foi posterior à vigência 

da Lei n.º 11.482/07, que o valor indenizatório é limitado em até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente, como pleiteado. 

Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez caracterizada 

pela perda completa/parcial de algum dos membros pagar-se-á 

indenização à proporção sobre o percentual da perda funcional, sobre o 

qual se aplica o redutor apurado pelo expert, restando o cálculo na 

seguinte forma: Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez 

caracterizada pela perda completa pagar-se-á indenização à seguinte 

proporção: Lesão I; A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 

13.500,00; B) perda parcial est. torácica: 100% C) Percentual do redutor 

apurado pelo perito e de acordo com a seguradora diante da ausência de 

irresignação: 10% D) Valor devido: A x B x C: R$ 1.350,00. Com isso, faz 

jus o autor ao recebimento de tal importância referente à lesão sofrida 

conforme indicado no laudo pericial. DA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por 

força da Súmula n.° 426, do Superior Tribunal de Justiça, os juros na 

hipótese de pagamento do seguro obrigatório DPVAT contam-se da 

citação. Relativamente à correção monetária, em que pese o pedido da ré 

para sua incidência a partir do ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou 

a matéria de que a atualização deve ser do evento danoso, na forma 

disciplinada na Súmula n.° 43, do STJ, conforme julgado a seguir citado: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – 

OBSCURIDADE - EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E 

JUROS DE MORA – RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data 

da citação, pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção 

monetária incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula 

nº 43 do STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª 

CC do TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE DISSO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança 

para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da autora na importância 

de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais). Para fins de liquidação da 

sentença, o valor deverá ser atualizado com juros de 1% (um por cento) 

ao mês a partir da citação, na forma do art. 405 do CC/2002, e correção 

monetária pelo INPC desde o evento danoso. Pelo princípio da 

sucumbência e por entender que a autora decaiu apenas no quantum, 

condeno o réu ao pagamento das custas processuais, bem como, verbas 

advocatícias, que arbitro em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos) reais, nos 
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termos do art. 85, § 8º, III do novo Código de Processo Civil (RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 31993-/2018 - CLASSE 198 - CNJ - VÁRZEA 

GRANDE - Número do Protocolo: 31993/2018 - Data de Julgamento: 

16-05-2018). Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação das 

partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) ESTER 

BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO
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Processo Número: 1001097-73.2016.8.11.0002
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MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))
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SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1001097-73.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): LUANA ARRUDA SOLETO REU: SEGURADORA LÍDER Vistos... 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por 

LUANA ARRUDA SOLETO em desfavor da SEGURADORA LÍDER DE 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, alegando que foi vítima de acidente 

de trânsito ocasionando invalidez permanente. Por entender ser devido o 

recebimento do seguro, requer a condenação da ré ao pagamento do 

seguro DPVAT, no montante de R$ 13.500,00, juntando procuração à Id. 

nº 1649362 e documentos. Encaminhados os autos à Central de 

Conciliação, a audiência restou infrutífera, conforme termo de audiência 

juntado à Id. nº 3667375. Citada, a requerida apresentou contestação à Id. 

nº 4840161, alegando, em preliminar, da não juntada do laudo pericial, 

ausência de interesse de agir pela ausência de pedido administrativo. No 

mérito, aduz que inexiste prova da invalidez e seu grau e que, acaso 

constatada, deve ser atendida a tabela de quantificação até o limite de R$ 

13.500,00, com correção a partir da propositura da ação e juros da 

citação, vez que constitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e a 

decorrente Lei n.° 11.945/09, bem como ausência de boletim de 

ocorrência. Requer o acolhimento da preliminar ou a improcedência do 

pedido. Junta procuração, substabelecimento e documentos. Ao final, 

ressalta que a aplicação de juros de mora deverá incidir a partir da citação 

válida, correção monetária a partir do ajuizamento da ação e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. Saneado o feito (Id. 

nº 11357478) e designada a perícia, esta não foi realizada vez que a parte 

autora não compareceu, mesmo sendo devidamente intimada, conforme 

informado e certificado à Id. nº 25716991. Após, os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Decido. Conforme relatado alhures, cuida-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por LUANA 

ARRUDA SOLETO contra Seguradora Líder. É cediço que o seguro DPVAT 

foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório para todos os 

veículos automotores, pois visa garantir que as vítimas de acidente de 

trânsito sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei traz ainda as 

situações em que é cabível a indenização: a morte e a invalidez 

permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas com 

atendimento médico-hospitalar. A invalidez deve ser atestada com laudo 

do Instituto Médico Legal (§5º, artigo 5º da Lei 6.194/74) e em ação judicial 

também por perícia técnica, a fim de apurar a extensão da incapacidade e, 

consequentemente, o valor do capital segurado. Pois bem, observo que a 

parte autora afirma na exordial que o acidente de trânsito lhe causou 

invalidez permanente, razão pela qual faz jus à indenização no valor de R$ 

13.500,00. Na hipótese versada verifico que a parte autora não 

comprovou nos autos fazer jus ao valor da indenização securitária 

referente ao Seguro Obrigatório – DPVAT, tendo em vista que ela sequer 

aportou aos autos qualquer laudo demonstrando o grau de sua debilidade, 

bem como deixou de comparecer à perícia designada nos autos, mesmo 

sendo devidamente intimada. Ora, é sabido que para os casos de 

cobertura do Seguro DPVAT, quando a invalidez do beneficiário for 

parcial, a mesma deverá ser quantificada de acordo com o grau da lesão 

(percentual da invalidez), a teor da a Súmula nº. 474, do colendo 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA in verbis: “A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez.” A corroborar, colaciono o seguinte 

aresto: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA 

CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO DEVE CONDIZER AO GRAU DE INVALIDEZ 

APRESENTADO. SENTENÇA REFORMADA. Trata-se de ação de cobrança 

em que a parte autora objetiva receber indenização securitária decorrente 

de acidente de trânsito a título de seguro obrigatório DPVAT por invalidez, 

julgada procedente na origem. A partir da edição da Súmula nº 474 do 

egrégio Superior Tribunal de Justiça, descabe qualquer discussão a 

respeito da imprescindibilidade da quantificação das lesões de caráter 

permanente para a apuração do valor devido a título de DPVAT nos casos 

de invalidez permanente, assim como da utilização da tabela constituída 

pela Lei nº 11.945/2009, a qual é aplicável inclusive aos acidentes 

ocorridos antes de sua vigência. De acordo com a redação do artigo 3º da 

Lei nº 6.194/1974, a indenização securitária é devida quando da 

existência de invalidez permanente, com observância das alterações 

trazidas pela Lei nº 11.482/2007. Assim, o valor das indenizações em 

caso de invalidez permanente varia conforme o caso, utilizando-se a 

tabela modificada pela Lei nº 11.945/2009. "In casu", considerando a 

tabela SUSEP/DPAVT prevista na Lei nº 11.945/2009, bem como a perícia 

médica realizada e o grau de invalidez apresentado, a indenização devida 

à autora deve ser calculada no percentual de 38% de 70%, de modo que, 

o valor devido é de R$ 3.591,00 (...), devendo ser corrigido com base na 

variação do IGP-M, a partir da data do sinistro (17/07/2007) e juros legais a 

contar da citação. Sentença reformada. APELAÇÃO PROVIDA.” (TJRS, 

Apelação Cível Nº 70051079499, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 24/10/2013). 

“APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PARCIAL 

PERMAMENTE - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - 

COMPLEMENTAÇÃO.PRETENSÃO EM RECEBER R$ 13.500,00, 

INDEPENDENTE DO GRAU DE INVALIDEZ - IMPOSSIBILIDADE - 

PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FEITO DE ACORDO COM 

O GRAU DE INVALIDEZ AFERIDO - APLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 

Nº 340 DE 29/12/2006, CONVERTIDA, NA LEI 11.482 QUE ENTROU EM 

VIGOR EM 31/05/2007- AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE COMPROVE 

O GRAU DE INVALIDEZ - SUM/STJ 474. A Medida Provisória nº 340/2006, 

convertida na Lei 11.482/2007, indica que a indenização do seguro 

obrigatório por invalidez permanente, varia pelo grau de invalidez, 

observado constar da letra 2 da lei - em "até" 13.500,00. Permitindo-se 

concluir desta forma, que o valor da cobertura, nos casos de invalidez 

permanente, varia conforme o grau de incapacidade da vítima. Cite-se 

Súmula do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez". (Súmula 474).APELAÇÃO 

DESPROVIDA” (TJ-PR 8488860 PR 848886-0 (Acórdão), Relator: Arquelau 

Araujo Ribas, Data de Julgamento: 13/09/2012, 10ª Câmara Cível). 

Portanto, denota-se que a autora desatendeu o que dispõe a regra do art. 

373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que manteve a sistemática 

do CPC/1973, acerca da necessidade de a parte autora provar os fatos 

constitutivos do seu direito. Isso porque, no Direito Processual Civil 

Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os 

fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas alegações, sob pena 

de não serem consideradas verdadeiras. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código de Processo Civil 

Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, 

prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de 

acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre 

provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele 

afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de 

provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito 

brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. Assim, 

apesar de haver presunção relativa de veracidade dos fatos alegados 

pela requerente, esta não os comprovou, tendo em vista que de tudo que 

se extrai dos autos observa-se que as alegações narradas na inicial 

apenas ficaram relegado ao campo hipotético, sem qualquer prova robusta 

de que o autor tenha sofrido lesão do permanente em virtude do acidente 

de trânsito descrito na inicial. Ressalto, ainda, que oportunizada a 

produção de prova pericial a parte autora não compareceu à perícia 

designada, tornando impossível o reconhecimento do pedido formulado na 

inicial. Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos: “Seguro obrigatório 

de veículo (DPVAT). Cobrança. Alegação de invalidez permanente. 
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Documentos apresentados pelo autor que não demonstram tal condição. 

Autor que não comparece à perícia agendada, sem apresentar um motivo 

plausível. Preclusão da prova. Invalidez não demonstrada. Necessidade, 

nos termos da legislação vigente por ocasião do ajuizamento da demanda. 

Ação improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido”. (TJ-SP - APL: 

00109674720138260100 SP 0010967-47.2013.8.26.0100, Relator: Ruy 

Coppola, Data de Julgamento: 22/01/2015, 32ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 22/01/2015). “SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Lesão 

incapacitante Necessária perícia para quantificar o grau da invalidez Autor 

que não comparece à perícia designada Ausência não justificada Ônus da 

prova Artigo 333, I, do Código de Processo Civil Improcedência da ação 

mantida. Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 10151276420148260100 SP 

1015127-64.2014.8.26.0100, Relator: Sá Moreira de Oliveira, Data de 

Julgamento: 11/12/2014, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 11/12/2014). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO DPVAT - PROVA PERICIAL - PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA - 

NÃO COMPARECIMENTO - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO LOCAL DA 

PERICIA INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE RECURSO - PRECLUSÃO - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRENCIA. Inexistindo recurso contra 

a decisão que indeferiu o pedido de realização de prova pericial em 

comarca diversa, opera-se a preclusão quanto ao direito de produzir a 

prova. Ademais, se a parte, intimada pessoalmente, não comparece à 

perícia designada e não justifica sua ausência, não há se falar em 

cerceamento  de  de fesa . ”  (TJMG -  Ape lação  C íve l 

1.0024.14.225822-7/002, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 04/02/2016, publicação da súmula em 23/02/2016). 

Dessa forma, preclusa a produção de prova pericial para aferir o grau de 

lesão decorrente da suposta invalidez permanente, ante o não 

comparecimento e consequente desinteresse da parte autora na 

realização da perícia, entendo que não restou comprovado no presente 

caso que a autora fazia jus ao recebimento do Seguro Obrigatório. Isto 

posto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, 

extinguindo-se o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como, aos 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85 § 2º CPC. Todavia, sendo a requerente 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, ficará suspensa a sua 

condenação nos ônus da sucumbência, até que possam satisfazê-los 

sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002677-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER LOURENCO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1002677-70.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): CLEBER LOURENCO DE CAMPOS REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por CLEBER LOURENCO DE 

CAMPOS em desfavor da SEGURADORA LÍDER, alegando que foi vítima de 

um acidente de trânsito ocasionando invalidez permanente. Por entender 

ser devido o recebimento do seguro, requer a condenação da ré ao 

pagamento de 100% do valor do seguro R$ 13.500,00, juntando 

procuração à Id. nº 12628800 - Pág. 1 e documentos. Realizada a 

audiência de conciliação, esta a audiência restou infrutífera, conforme 

termo de audiência juntado à Id. nº 13665784. Citada, a ré ofertou a 

contestação juntada à Id. nº 13530908, alegando, em preliminar, alteração 

do polo passivo para Seguradora Líder, carência de ação - ausência de 

pedido administrativo. No mérito, aduz insuficiência probatória, nexo 

causal e que inexiste prova da invalidez e seu grau e que, acaso 

constatada, deve ser atendida a tabela de quantificação até o limite de R$ 

13.500,00, com correção a partir da propositura da ação e juros da 

citação, vez que constitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e a 

decorrente Lei n.° 11.945/09. Requer o acolhimento das preliminares ou a 

improcedência do pedido. Junta procuração, substabelecimentos e 

documentos. A fim de quantificar a lesão sofrida pela parte autora, à Id. nº 

18936842, nomeei perito, que juntou o laudo à Id. nº 21150118. Intimadas 

as partes para falarem sobre o laudo pericial, ambas manifestaram-se, 

vindo-me conclusos. É O RELATÓRIO. PONDERO E DECIDO: Pleiteia o autor 

a condenação da ré ao pagamento do seguro DPVAT, argumentando ter 

sofrido acidente automobilístico e faz jus ao recebimento o prêmio. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: Julgo esta ação antecipadamente 

por entender que prescinde de outras provas além dos documentos e 

laudo pericial. Versa o feito quanto à cobrança de seguro DPVAT, 

alegando a autora que foi vítima de acidente de trânsito e em decorrência 

apresenta quadro de sequela com redução permanente de sua 

capacidade laborativa. DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO DPVAT De 

acordo com o art. 5o da Lei 6.194/74, para que haja o pagamento por 

invalidez, basta a prova do acidente e do dano advindo do sinistro, 

independentemente da existência de culpa. A ré impugnou ainda, o pedido 

sob o pretexto de que não havia provas suficientes quanto à invalidez 

permanente, requerendo, na hipótese de condenação, que o valor fosse 

proporcional à lesão sofrida, nos termos da Lei n.º 6.194/74. Em que pese 

a irresignação da requerida quanto ao aludo pericial de Id. nº 21150118, 

entendo que que os documentos que instruem a inicial, juntamente com o 

laudo pericial, dão conta da comprovação dos requisitos autorizadores 

para o pagamento do prêmio DPVAT. Assim, entendo por devida a 

indenização à parte autora. Conforme documento acostado na exordial, 

em especial, o Boletim de Ocorrência (Id. 12628855- Pág. 1-2), restou 

comprovado o acidente sofrido, dando conta que a invalidez permanente 

deu-se em razão do acidente sofrido. Nesse aspecto, o perito, em seu 

laudo, esclareceu a veracidade da incapacidade que acomete o autor e 

sua origem advinda de acidente automobilístico. Logo, fica estabelecido o 

nexo causal entre o acidente e a debilidade apresentada pelo autor. No 

tocante à lesão, inobstante ser um tanto delicada sua graduação, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais do indivíduo, a 

matéria é disciplinada por lei, não havendo como discordar, cabendo tão 

somente sua aplicação. O art. 12 da Lei 6.194/64 normatiza a utilização da 

tabela SUSEP por parte do CNSP, que está autorizado a expedir normas 

disciplinadoras e tarifas, detendo competência nos casos de indenização 

por invalidez permanente. A Lei apenas dirimiu o limite do quantum 

indenizatório, deixando ao órgão administrativo a função em que hipóteses 

o segurado terá direito à cobertura securitária. Quanto à lesão, deve 

corresponder ao grau de invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei 

n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 1º No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: I - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou 

funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos 

ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). II - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinqüenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). O laudo pericial (Id. nº 21150118) concluiu que a parte autora 

apresenta incapacidade média (50%) no pé direito (50%) e incapacidade 

parcial (25%) da mão direita 70%. Portanto, havendo prova da invalidez de 

caráter permanente e sequela com debilidade permanente do membro 

lesionado em razão do grau das lesões, tenho pela aplicação do art. 3º, § 

1º, I, da Lei n.° 6.194/74. Entendo, contudo, que o acidente foi posterior à 

vigência da Lei n.º 11.482/07, que o valor indenizatório é limitado em até 
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R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente, como pleiteado. 

Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez caracterizada 

pela perda completa/parcial de algum dos membros pagar-se-á 

indenização à proporção sobre o percentual da perda funcional, sobre o 

qual se aplica o redutor apurado pelo expert, restando o cálculo na 

seguinte forma: Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez 

caracterizada pela perda completa pagar-se-á indenização à seguinte 

proporção: Lesão I; A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 

13.500,00; B) perda parcial pé direito: 50% C) Percentual do redutor 

apurado pelo perito e de acordo com a seguradora diante da ausência de 

irresignação: 50% D) Valor devido: A x B x C: R$ 3.375,00. Lesão II; A) 

Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 13.500,00; B) perda parcial mão 

direita: 70% C) Percentual do redutor apurado pelo perito e de acordo com 

a seguradora diante da ausência de irresignação: 25% D) Valor devido: A 

x B x C: R$ 2.362,50. Totalizando o montante de R$ 5.737,50. Com isso, 

faz jus o autor ao recebimento de tal importância referente à lesão sofrida 

conforme indicado no laudo pericial. DA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por 

força da Súmula n.° 426, do Superior Tribunal de Justiça, os juros na 

hipótese de pagamento do seguro obrigatório DPVAT contam-se da 

citação. Relativamente à correção monetária, em que pese o pedido da ré 

para sua incidência a partir do ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou 

a matéria de que a atualização deve ser do evento danoso, na forma 

disciplinada na Súmula n.° 43, do STJ, conforme julgado a seguir citado: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – 

OBSCURIDADE - EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E 

JUROS DE MORA – RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data 

da citação, pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção 

monetária incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula 

nº 43 do STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª 

CC do TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE DISSO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança 

para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da autora na importância 

de R$ 5.737,50 (cinco mil setecentos e trinta e sete reais e cinquenta 

centavos). Para fins de liquidação da sentença, o valor deverá ser 

atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, na 

forma do art. 405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o 

evento danoso. Pelo princípio da sucumbência e por entender que a autora 

decaiu apenas no quantum, condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais, bem como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 1.500,00 

(mil e quinhentos) reais, nos termos do art. 85, § 8º, III do novo Código de 

Processo Civil (RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 

1000488-56.2017.8.11.0002 - CLASSE 198 - CNJ - VÁRZEA GRANDE). 

Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES 

JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018635-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J.A. SERVICOS TELECOM, SUPLIMENTOS DE PAPELARIA E INFORMATICA 

LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RUIZ RODRIGUES OAB - MT26081/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1018635-62.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): J.A. SERVICOS TELECOM, SUPLIMENTOS DE PAPELARIA E 

INFORMATICA LTDA REU: OI S.A Vistos... Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por J. 

A. SERVIÇOS TELECOM, SUPLIMENTOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA 

LTDA., em desfavor de OI S/A. Em face do que consta sob a Id. nº 

28126246, em que a autor requer a desistência do feito, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA POR SENTENÇA e DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC. Sem 

custas por ser feito novo e sem arbitramento de honorários advocatícios 

por não ter sido formada a relação processual. Decorrido o prazo e não 

havendo manifestação das partes, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações de estilo. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000593-67.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DJALMA LEITE JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1000593-67.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: DJALMA LEITE JUNIOR REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER 

Vistos... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta 

por DJALMA LEITE JUNIOR em desfavor da SEGURADORA LÍDER DE 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, alegando que foi vítima de acidente 

de trânsito ocasionando invalidez permanente. Por entender ser devido o 

recebimento do seguro, requer a condenação da ré ao pagamento de 

100% do valor do seguro R$ 13.500,00, bem como, despesas médicas 

advindas do acidente, juntando procuração à Id. nº 1604093- Pág. 1 e 

documentos. Realizada audiência de conciliação, esta, restou infrutífera, 

conforme termo juntado à Id. nº 3249241- Pág. 1. Citado, a ré apresentou 

contestação à Id. nº 2441133- Pág. 1 alegando, em preliminar, interesse de 

agir pela ausência de requerimento administrativo, ausência de laudo do 

IML. No mérito, aduz insuficiência probatória, nexo causal e que inexiste 

prova da invalidez e seu grau e que, acaso constatada, deve ser atendida 

a tabela de quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com correção a 

partir da propositura da ação e juros da citação, vez que constitucional a 

Medida Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 11.945/09. Requer o 

acolhimento das preliminares ou a improcedência do pedido. Junta 

procuração, substabelecimentos e documentos. A fim de quantificar a 

lesão sofrida pela parte autora, nomeei perito à Id. nº 10746515, 

oportunidade onde juntou a perícia médica à Id. 12166581. Intimadas as 

partes para falarem sobre o laudo, ambas manifestaram-se, vindo-me 

conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: 

Julgo esta ação antecipadamente por entender que prescinde de outras 

provas além dos documentos e laudo pericial. Versa o feito quanto à 

cobrança de seguro DPVAT, alegando a autora que foi vítima de acidente 

de trânsito e em decorrência apresenta quadro de sequela com redução 

permanente de sua capacidade laborativa. DAS DESPESAS MÉDICAS A 

Lei 6.194/64, normatiza os valores a serem recebidos à título de reembolso 

por despesas de assistência médica e suplementares. No que tange a 

indenização, temos que deve corresponder ao teto máximo fixado em lei, 

sendo este de R$ 2.700,00, aplicando o que dispões a Lei n.° 6.194/74, 

art. 3º, III alterado pela Lei n.° 11.482/07, senão vejamos: 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: ... 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. Nesse sentido, também sedimenta a 

jurisprudência: AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO DE APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - NEXO 

CAUSAL ENTRE O ACIDENTE DE TRÂNSITO E DESPESAS E 

TRATAMENTOS APRESENTADOS - COMPROVADOS - DECISÃO 

MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. As provas 

existentes nos autos são suficientes para demonstrar que os gastos se 

referem ao acidente sofrido pelo Agravado, tanto pelas datas próximas ao 

evento danoso, como pela referência ao tratamento. (Ag 176775/2015, 

DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 12/02/2016). (TJ-MT - 

AGV: 01767756220158110000 176775/2015, Relator: DESA. MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 03/02/2016, 
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SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2016). A 

jurisprudência do TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REEMBOLSO DE 

DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES - NEXO DE 

CAUSALIDADE - DEMONSTRAÇÃO - COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE 

TRÂNSITO E DOS GASTOS COM DESPESAS MÉDICAS - AUSÊNCIA DE 

CONTRAPROVA DA SEGURADORA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Se restou comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas 

econômicas em razão do tratamento de saúde, correta a condenação da 

seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, 

da Lei nº 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras 

alegações em sede recursal. (Ap 20616/2010, DRA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/06/2011, Publicado 

no DJE 16/06/2011) (TJ-MT - APL: 00206166720108110000 20616/2010, 

Relator: DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 

08/06/2011, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/06/2011). 

Portanto, havendo prova nos autos dos gastos pelo autor com despesas 

de assistência médica, em decorrência de acidente automobilístico (Id. nº 

1604094 e 1604094, tenho pela aplicação do art. 3º, III, da Lei n.° 6.194/74, 

no montante de R$ 568,95 (quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e 

cinco centavos). DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO DPVAT. De acordo 

com o art. 5o da Lei 6.194/74, para que haja o pagamento por invalidez, 

basta a prova do acidente e do dano advindo do sinistro, 

independentemente da existência de culpa. A ré impugnou o pedido sob o 

pretexto de que não havia provas suficientes quanto à invalidez 

permanente, requerendo, na hipótese de condenação, que o valor fosse 

proporcional à lesão sofrida, nos termos da Lei n.º 6.194/74. Da análise do 

feito, entendo por devida a indenização à parte autora. Conforme 

documento acostado na exordial, em especial, O Boletim de Ocorrência (Id. 

nº 1604095- Pág. 1-2), restaram comprovados o acidente sofrido, dando 

conta que a invalidez permanente se deu em razão do acidente sofrido. 

Nesse aspecto, o perito, em seu laudo, esclareceu a veracidade da 

incapacidade que acomete o autor e sua origem advinda de acidente 

automobilístico. Logo, fica estabelecido o nexo causal entre o acidente e a 

debilidade apresentada pelo autor. No tocante à lesão, inobstante ser um 

tanto delicada sua graduação, conforme a extensão das perdas 

anatômicas ou funcionais do indivíduo, a matéria é disciplinada por lei, não 

havendo como discordar, cabendo tão somente sua aplicação. O art. 12 

da Lei 6.194/64 normatiza a utilização da tabela SUSEP por parte do CNSP, 

que está autorizado a expedir normas disciplinadoras e tarifas, detendo 

competência nos casos de indenização por invalidez permanente. A Lei 

apenas dirimiu o limite do quantum indenizatório, deixando ao órgão 

administrativo a função em que hipóteses o segurado terá direito à 

cobertura securitária. Quanto à lesão, deve corresponder ao grau de 

invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I 

e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinqüenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). O laudo pericial (Id. nº 12166581) 

concluiu que a parte autora apresenta incapacidade parcial 50% no ombro 

direito 25%. Portanto, havendo prova da invalidez de caráter permanente e 

sequela com debilidade permanente do membro lesionado em razão do 

grau das lesões, tenho pela aplicação do art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 

6.194/74. Entendo, contudo, por ter o acidente ocorrido nos idos de 2013, 

data posterior à vigência da Lei n.º 11.482/07, que o valor indenizatório é 

limitado em até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente, como 

pleiteado. Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez 

caracterizada pela perda completa/parcial de algum dos membros 

pagar-se-á indenização à proporção sobre o percentual da perda 

funcional, sobre o qual se aplica o redutor apurado pelo expert, restando o 

cálculo na seguinte forma: 1ª lesão: A) Valor total da cobertura (Lei 

6.194/74): R$ 13.500,00; B) perda parcial ombro D: 25% C) Percentual do 

redutor apurado pelo perito e de acordo com a seguradora diante da 

ausência de irresignação: 50% D) Valor devido: A x B x C: R$ 1.687,50. 

Com isso, faz jus o autor ao recebimento de tal importância referente à 

lesão sofrida conforme indicado no laudo pericial. DA ATUALIZAÇÃO DA 

DÍVIDA Por força da Súmula n.° 426, do Superior Tribunal de Justiça[1], os 

juros na hipótese de pagamento do seguro obrigatório DPVAT contam-se 

da citação. Relativamente à correção monetária, em que pese o pedido da 

ré para sua incidência a partir do ajuizamento da demanda, o C. STJ 

pacificou a matéria de que a atualização deve ser do evento danoso, na 

forma disciplinada na Súmula n.° 43, do STJ[2], conforme julgado a seguir 

citado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – 

DPVAT – OBSCURIDADE - EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS DE MORA – RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos 

juros é a data da citação, pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação 

à correção monetária incide da data do evento danoso, conforme 

disciplina a Súmula nº 43 do STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria 

Bezerra Ramos, 1ª CC do TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE 

DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação 

de Cobrança para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A ao pagamento; I - do seguro DPVAT em favor da 

autora na importância de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais 

e cinquenta centavos). II – Pagamento de Restituição de Despesas de 

Assistência Médica e Suplementares (DAMS), no montante de R$ 568,95 

(quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos). Para fins 

de liquidação da sentença, o valor deverá ser atualizado com juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação, na forma do art. 405 do 

CC/2002, e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso, e das 

despesas médicas desde a data do desembolso. Pelo princípio da 

sucumbência e por entender que a autora decaiu apenas no quantum, 

condeno o réu ao pagamento das custas processuais, bem como, verbas 

advocatícias, que arbitro em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos) reais, nos 

termos do art. 85, § 8º, III do novo Código de Processo Civil (RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 31993-/2018 - CLASSE 198 - CNJ - VÁRZEA 

GRANDE - Número do Protocolo: 31993/2018 - Data de Julgamento: 

16-05-2018). Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação das 

partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) ESTER 

BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO [1] Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. [2] Incide correção monetária 

sobre divida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003387-61.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE JEOVA MIRANDA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1003387-61.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): ALEXANDRE JEOVA MIRANDA DE CAMPOS REU: 

SEGURADORA LÍDER Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT proposta por ALEXANDRE JEOVA MIRANDA DE 

CAMPOS em desfavor da SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO 
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SEGURO DPVAT S/A, alegando foi vítima de acidente de trânsito 

ocasionando invalidez permanente. Por entender que a Medida Provisória 

451/2008 é incompatível com a Constituição Federal por limitar o seguro 

obrigatório a R$ 13.500,00, requer a condenação da ré ao pagamento de 

indenização no patamar equivalente a 40 salários mínimos da data do 

pagamento, juntando procuração à Id. nº 3206116 e documentos. 

Encaminhados os atos à Central de Conciliação, a audiência restou 

infrutífera, conforme termo juntado à Id. nº 4344839. Citada, a ré ofertou a 

contestação juntada à Id. nº 4349994, alegando, em preliminar, carência 

de ação pela ausência de pedido administrativo. No mérito, aduz 

insuficiência probatória, nexo causal e que inexiste prova da invalidez e 

seu grau e que, acaso constatada, deve ser atendida a tabela de 

quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com correção a partir da 

propositura da ação e juros da citação, vez que constitucional a Medida 

Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 11.945/09, bem como, 

ausência de pagamento do seguro no prazo – inadimplência. Requer o 

acolhimento das preliminares ou a improcedência do pedido. Junta 

procuração, substabelecimentos e documentos. Da contestação falou o 

autor à Id. nº 7234354. A fim de quantificar a lesão sofrida pela parte 

autora, à Id. nº 11316452, nomeei perito para realizar a perícia médica, que 

foi devidamente juntada à Id. nº 24728156. Intimadas as partes para 

falarem sobre o laudo, somente a parte autora manifestou-se, vindo-me 

conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: 

Julgo esta ação antecipadamente por entender que prescinde de outras 

provas além dos documentos e laudo pericial. Versa o feito quanto à 

cobrança de seguro DPVAT, alegando a autora que foi vítima de acidente 

de trânsito e em decorrência apresenta quadro de sequela com redução 

permanente de sua capacidade laborativa. DO DIREITO AO RECEBIMENTO 

DO DPVAT De acordo com o art. 5o da Lei 6.194/74, para que haja o 

pagamento por invalidez, basta a prova do acidente e do dano advindo do 

sinistro, independentemente da existência de culpa. A ré impugnou o 

pedido sob o pretexto de que não havia provas suficientes quanto ao 

acidente e quanto à invalidez permanente, requerendo, na hipótese de 

condenação, que o valor fosse proporcional à lesão sofrida, nos termos 

da Lei n.º 6.194/74. Da análise do feito, entendo por devida a indenização 

à parte autora. Conforme documento acostado na exordial, em específico 

o Boletim de acidente de trânsito (Id. nº 3206126) restou comprovado o 

acidente sofrido, dando conta que a invalidez permanente deu-se em 

razão do acidente sofrido. Nesse aspecto, o perito, em seu laudo, 

esclareceu a veracidade da incapacidade que acomete o autor e sua 

origem advinda de acidente automobilístico. Logo, fica estabelecido o nexo 

causal entre o acidente e a debilidade apresentada pelo autor. No tocante 

à lesão, inobstante ser um tanto delicada sua graduação, conforme a 

extensão das perdas anatômicas ou funcionais do indivíduo, a matéria é 

disciplinada por lei, não havendo como discordar, cabendo tão somente 

sua aplicação. O art. 12 da Lei 6.194/64 normatiza a utilização da tabela 

SUSEP por parte do CNSP, que está autorizado a expedir normas 

disciplinadoras e tarifas, detendo competência nos casos de indenização 

por invalidez permanente. A Lei apenas dirimiu o limite do quantum 

indenizatório, deixando ao órgão administrativo a função em que hipóteses 

o segurado terá direito à cobertura securitária. Quanto à lesão, deve 

corresponder ao grau de invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei 

n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 1º No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: I - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou 

funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos 

ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). II - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinqüenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). O laudo pericial (Id. nº 24728156) concluiu que o autor apresenta 

incapacidade parcial (25%) no ombro esquerdo (25%). Portanto, havendo 

prova da invalidez de caráter definitivo, sem possibilidade de recuperação 

e sequela com debilidade permanente do membro lesionado em razão do 

grau das lesões, tenho pela aplicação do art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 

6.194/74. Entendo, contudo, por ter o acidente ocorrido nos idos de 2014, 

data posterior à vigência da Lei n.º 11.482/07, que o valor indenizatório é 

limitado em até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente, e não 

40 salários mínimos, como pleiteado. Ademais, nesse aspecto, a parte 

autora sequer apresentou tese quanto à suposta ilegalidade e/ou 

inconstitucionalidade da Medida Provisória e lei consequente, limitando-se 

a alegar que não condizem com os parâmetros da Constituição Federal da 

República, o que entendo até insuficiente para análise da arguição. 

Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez caracterizada 

pela perda completa de um dos membros superiores/inferiores ou das 

mãos ou demais partes elencadas na tabela, pagar-se-á indenização à 

proporção sobre o percentual da perda funcional, sobre o qual se aplica o 

redutor apurado pelo expert, restando o cálculo na seguinte forma: 1ª 

Lesão A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 13.500,00; B) perda 

incompleta ombro E: 25% C) Percentual do redutor apurado pelo perito e 

de acordo com a seguradora diante da ausência de irresignação: 25% D) 

Valor devido: A x B x C: R$ 843,75. Com isso, faz jus o autor ao 

recebimento de tal importância referente à lesão sofrida, valor, inclusive, 

tacitamente reconhecido pela seguradora por não ter manifestado quanto 

ao laudo pericial. DA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por força da Súmula n.° 

426, do Superior Tribunal de Justiça[1], os juros na hipótese de pagamento 

do seguro obrigatório DPVAT contam-se da citação. Relativamente à 

correção monetária, em que pese o pedido da ré para sua incidência a 

partir do ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou a matéria de que a 

atualização deve ser do evento danoso, na forma disciplinada na Súmula 

n.° 43, do STJ[2], conforme julgado a seguir citado: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – OBSCURIDADE - 

EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA 

– RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data da citação, 

pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção monetária 

incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula nº 43 do 

STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª CC do 

TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE DISSO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança 

para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor do autor na importância de 

R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). 

Para fins de liquidação da sentença, o valor deverá ser atualizado com 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, na forma do art. 

405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso. 

Pelo princípio da sucumbência e por entender que a autora decaiu apenas 

no quantum, condeno o réu ao pagamento das custas processuais, bem 

como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) 

reais, nos termos do art. 85, 8º, do novo Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES 

JUÍZA DE DIREITO [1] Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação. [2] Incide correção monetária sobre divida por ato 

ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003365-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DE LIMA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES
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VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1003365-66.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: RENATO DE LIMA BARROS REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por RENATO DE LIMA BARROS 

em desfavor da SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S/A, alegando que vítima de um acidente de trânsito ocasionando 

invalidez permanente. Por ser medida de direito, requer a condenação da 

ré ao pagamento de 100% do valor do seguro no montante total de R$ 

13.500,00, juntando procuração à Id. nº 6855550- Pág. 1 e documentos. 

Realizada audiência de conciliação, esta resultou infrutífera, conforme 

termo de audiência juntado à Id. 9010249. Citada, a ré ofertou a 

contestação juntada à Id. nº 8814354, alegando, em preliminar, alteração 

do polo passivo para Seguradora Líder, carência de ação pela ausência 

de pedido administrativo, ausência de comprovante de endereço para 

fixação do foro. No mérito, aduz insuficiência probatória, nexo causal e 

que inexiste prova da invalidez e seu grau e que, acaso constatada, deve 

ser atendida a tabela de quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com 

correção a partir da propositura da ação e juros da citação, vez que 

constitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 

11.945/09. Requer o acolhimento das preliminares ou a improcedência do 

pedido. Junta procuração/substabelecimento e documentos. Da 

contestação, manifestou-se o autor à Id. nº 9091474. A fim de quantificar 

a lesão sofrida pela parte autora, à Id. nº 15953138, nomeei perito para a 

realização da prova pericial, que foi devidamente juntada à Id. º 14743953. 

Intimadas as partes para falarem sobre o laudo, ambas manifestaram-se, 

vindo-me conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO: Julgo esta ação antecipadamente por entender que prescinde de 

outras provas além dos documentos e laudo pericial. Versa o feito quanto 

à cobrança de seguro DPVAT, alegando a autora que foi vítima de 

acidente de trânsito e em decorrência apresenta quadro de sequela com 

redução permanente de sua capacidade laborativa. DO DIREITO AO 

RECEBIMENTO DO DPVAT De acordo com o art. 5o da Lei 6.194/74, para 

que haja o pagamento por invalidez, basta a prova do acidente e do dano 

advindo do sinistro, independentemente da existência de culpa. A ré 

impugnou ainda, o pedido sob o pretexto de que não havia provas 

suficientes quanto à invalidez permanente, requerendo, na hipótese de 

condenação, que o valor fosse proporcional à lesão sofrida, nos termos 

da Lei n.º 6.194/74. Da análise do feito, entendo por devida a indenização 

à parte autora. Conforme documento acostado na exordial, em especial, o 

Boletim de Ocorrência (Id. 6855615), restou comprovado o acidente 

sofrido, dando conta que a invalidez permanente deu-se em razão do 

acidente sofrido. Nesse aspecto, o perito, em seu laudo, esclareceu a 

veracidade da incapacidade que acomete o autor e sua origem advinda de 

acidente automobilístico. Logo, fica estabelecido o nexo causal entre o 

acidente e a debilidade apresentada pelo autor. No tocante à lesão, 

inobstante ser um tanto delicada sua graduação, conforme a extensão 

das perdas anatômicas ou funcionais do indivíduo, a matéria é disciplinada 

por lei, não havendo como discordar, cabendo tão somente sua aplicação. 

O art. 12 da Lei 6.194/64 normatiza a utilização da tabela SUSEP por parte 

do CNSP, que está autorizado a expedir normas disciplinadoras e tarifas, 

detendo competência nos casos de indenização por invalidez permanente. 

A Lei apenas dirimiu o limite do quantum indenizatório, deixando ao órgão 

administrativo a função em que hipóteses o segurado terá direito à 

cobertura securitária. Quanto à lesão, deve corresponder ao grau de 

invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I 

e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinqüenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). O laudo pericial (Id. nº 14743953) 

concluiu que a parte autora apresenta incapacidade (25%) na clavícula 

esquerda (25%). Portanto, havendo prova da invalidez de caráter 

permanente e sequela com debilidade permanente do membro lesionado 

em razão do grau das lesões, tenho pela aplicação do art. 3º, § 1º, I, da 

Lei n.° 6.194/74. Entendo, contudo, que o acidente foi posterior à vigência 

da Lei n.º 11.482/07, que o valor indenizatório é limitado em até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente, como pleiteado. 

Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez caracterizada 

pela perda completa/parcial de algum dos membros pagar-se-á 

indenização à proporção sobre o percentual da perda funcional, sobre o 

qual se aplica o redutor apurado pelo expert, restando o cálculo na 

seguinte forma: Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez 

caracterizada pela perda completa pagar-se-á indenização à seguinte 

proporção: Lesão I; A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 

13.500,00; B) perda parcial clavícula: 25% C) Percentual do redutor 

apurado pelo perito e de acordo com a seguradora diante da ausência de 

irresignação: 25% D) Valor devido: A x B x C: R$ 843,75. Com isso, faz 

jus o autor ao recebimento de tal importância referente à lesão sofrida 

conforme indicado no laudo pericial. DA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por 

força da Súmula n.° 426, do Superior Tribunal de Justiça, os juros na 

hipótese de pagamento do seguro obrigatório DPVAT contam-se da 

citação. Relativamente à correção monetária, em que pese o pedido da ré 

para sua incidência a partir do ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou 

a matéria de que a atualização deve ser do evento danoso, na forma 

disciplinada na Súmula n.° 43, do STJ, conforme julgado a seguir citado: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – 

OBSCURIDADE - EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E 

JUROS DE MORA – RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data 

da citação, pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção 

monetária incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula 

nº 43 do STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª 

CC do TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE DISSO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança 

para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da autora na importância 

de R$ 843,75 (mil trezentos e cinquenta reais). Para fins de liquidação da 

sentença, o valor deverá ser atualizado com juros de 1% (um por cento) 

ao mês a partir da citação, na forma do art. 405 do CC/2002, e correção 

monetária pelo INPC desde o evento danoso. Pelo princípio da 

sucumbência e por entender que a autora decaiu apenas no quantum, 

condeno o réu ao pagamento das custas processuais, bem como, verbas 

advocatícias, que arbitro em R$ 1.500,00 (dois mil e quinhentos) reais, nos 

termos do art. 85, § 8º, III do novo Código de Processo Civil (RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 31993-/2018 - CLASSE 198 - CNJ - VÁRZEA 

GRANDE - Número do Protocolo: 31993/2018 - Data de Julgamento: 

16-05-2018). Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação das 

partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) ESTER 

BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006059-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE OLIVEIRA BASTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1006059-08.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): RODRIGO DE OLIVEIRA BASTOS REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por RODRIGO DE OLIVEIRA 

BASTOS em desfavor da SEGURADORA LÍDER, alegando que foi vítima de 
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um acidente de trânsito ocasionando invalidez permanente. Por entender 

ser devido o recebimento do seguro, requer a condenação da ré ao 

pagamento de 100% do valor do seguro R$ 13.500,00, juntando 

procuração à Id. nº 9355423 - Pág. 1 e documentos. Realizada a audiência 

de conciliação, esta a audiência restou infrutífera, conforme termo de 

audiência juntado à Id. nº 10337594. Citada, a ré ofertou a contestação 

juntada à Id. nº 10471889, alegando, em preliminar, alteração do polo 

passivo para Seguradora Líder, prêmio não pago pela autora, ausência de 

pedido administrativo – carência de ação. No mérito, aduz insuficiência 

probatória, nexo causal e que inexiste prova da invalidez e seu grau e 

que, acaso constatada, deve ser atendida a tabela de quantificação até o 

limite de R$ 13.500,00, com correção a partir da propositura da ação e 

juros da citação, vez que constitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e 

a decorrente Lei n.° 11.945/09. Requer o acolhimento das preliminares ou 

a improcedência do pedido. Junta procuração, substabelecimentos e 

documentos. Da contestação falou o autor à Id. nº 10480309. A fim de 

quantificar a lesão sofrida pela parte autora, à Id. nº 20427643, nomeei 

perito, que juntou o laudo à Id. nº 23605295. Intimadas as partes para 

falarem sobre o laudo pericial, somente a parte autora falou, vindo-me 

conclusos. É O RELATÓRIO. PONDERO E DECIDO: Pleiteia o autor a 

condenação da ré ao pagamento do seguro DPVAT, argumentando ter 

sofrido acidente automobilístico e faz jus ao recebimento o prêmio. DO 

NEXO CAUSAL A Lei n. 6.194/74 que regulamenta o seguro obrigatório 

estabelece em seu artigo 5º as exigências para se efetuar o pagamento 

da indenização, quais sejam: a simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independente de culpa. A Lei n. 6.194/74 que dispõe sobre 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, é clara ao estabelecer que: 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. E, ainda: Art. 5º 

O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado. Ao contrário dos fundamentos na inicial, 

em que pese a prova do acidente, o expert concluiu que nenhuma sequela 

permanente sofreu o autor. Nesse aspecto, no item “4. DISCUSSÃO”, 

consignou o Sr. Perito: “Periciando com o histórico de traumatismo do 

joelho esquerdo decorrente de acidente de trânsito ocorrido no dia 17 de 

maio de 2017, conforme o boletim de ocorrência policial, boletim de 

atendimento médico e histórico clínico. O trauma no joelho esquerdo foi 

tratado de forma conservadora, conforme o histórico clínico, evoluindo 

com perda parcial da mobilidade do joelho em grau leve, mas que não foi 

constatado sequela irreversível, pela ausência de documentação 

médico-legal referente ao tratamento realizado (Id. nº 23605295- Pág. 3-4). 

Em sua CONCLUSÃO consignou o Perito: “Com base nos elementos e 

fatos expostos, conclui-se que não foi constatado dano funcional 

irreversível decorrente do acidente de trânsito sofrido no dia 17 de maio 

de 2017.” (Id. nº 23605295- Pág. 4). Dessa forma, como indicado pelo Sr. 

Perito, não sendo possível estabelecer nexo causal entre o acidente e a 

lesão sofrida pela parte autora, não faz jus ao recebimento do seguro 

obrigatório DPVAT, sendo correta a negativa na esfera administrativa. 

Entende ainda o Tribunal sobre a matéria; AÇÃO DE COBRANÇA C/C 

COMPENSATÓRIA. SEGURO DPVAT. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE 

NEXO CAUSAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO 

AUTORAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1 - Nos pedidos de indenização 

do seguro DPVAT, é ônus da parte requerente comprovar que os danos 

pessoais foram causados por acidente de trânsito. 2 - Além da prova 

médica pericial deferida pelo Juízo concluir pela inexistência de nexo 

causal entre o aludido acidente de trânsito e as lesões apresentadas pelo 

autor-apelante, não há elementos/fatos nos autos capazes de afastar tal 

conclusão, motivo pelo qual a sentença de improcedência deve ser 

mantida. Precedentes do TJERJ. 3 - Majoração dos honorários 

sucumbenciais fixados na sentença primeva (artigo 85, §§ 1º e 11, da Lei 

dos Ritos). 4 - DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 

00032268920148190075, Relator: Des(a). CARLOS SANTOS DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2019, VIGÉSIMA SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL). DIANTE DISSO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido feito 

nesta Ação de Cobrança de Seguro DPVAT. Feito sem custas por ser o 

autor beneficiário da assistência judiciária gratuita. Outrossim, 

considerando ter sido formada a relação processual, condeno o autor ao 

pagamento de honorários advocatícios em favor da ré, que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 

2º, do NCPC, com a ressalva do art. 98 do CPC. Certificado o trânsito em 

julgado e não havendo manifestação, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

(Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003510-59.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON RUAS DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1003510-59.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): WILSON RUAS DIAS REU: SEGURADORA LÍDER Vistos, etc... 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por 

WILSON RUAS DIAS em desfavor da SEGURADORA LÍDER DE 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, alegando foi vítima de acidente de 

trânsito ocasionando invalidez permanente. Por entender que a Medida 

Provisória 451/2008 é incompatível com a Constituição Federal por limitar o 

seguro obrigatório a R$ 13.500,00, requer a condenação da ré ao 

pagamento de indenização no patamar equivalente a 40 salários mínimos 

da data do pagamento, juntando procuração à Id. nº 3235009e 

documentos. Encaminhados os atos à Central de Conciliação, a audiência 

restou infrutífera, conforme termo juntado à Id. nº 4582366. Citada, a ré 

ofertou a contestação juntada à Id. nº 4271976, alegando, em preliminar, 

carência de ação pela ausência de pedido administrativo. No mérito, aduz 

insuficiência probatória, nexo causal e que inexiste prova da invalidez e 

seu grau e que, acaso constatada, deve ser atendida a tabela de 

quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com correção a partir da 

propositura da ação e juros da citação, vez que constitucional a Medida 

Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 11.945/09, bem como, 

ausência de pagamento do seguro no prazo – inadimplência. Requer o 

acolhimento das preliminares ou a improcedência do pedido. Junta 

procuração, substabelecimentos e documentos. Da contestação falou o 

autor à Id. nº 4582920 A fim de quantificar a lesão sofrida pela parte 

autora, à Id. nº 11941400, nomeei perito para realizar a perícia médica, que 

foi devidamente juntada à Id. nº 13595070. Intimadas as partes para 

falarem sobre o laudo, somente a parte autora manifestou-se, vindo-me 

conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: 

Julgo esta ação antecipadamente por entender que prescinde de outras 

provas além dos documentos e laudo pericial. Versa o feito quanto à 

cobrança de seguro DPVAT, alegando a autora que foi vítima de acidente 

de trânsito e em decorrência apresenta quadro de sequela com redução 

permanente de sua capacidade laborativa. DA AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS AUTORIZADORES AO RECEBIMENTO DO SEGUTO DPVAT - 

PRÊMIO NÃO PAGO PELA PARTE AUTORA – PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO 

– DA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 257 DO STJ Primeiramente pela 

clareza da súmula 257 do STJ; “A falta de pagamento do prêmio do seguro 

obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização.” (STJ, Súmula nº 257, DJ 29.08.2001). Segundo, pois como 

se sabe, a finalidade principal do seguro é estabelecer a garantia de uma 

indenização mínima. O pagamento resulta do simples evento danoso, tendo 

por base a responsabilidade objetiva dos usuários de veículo pelos danos 

pessoais que venham à causar independentemente de apuração de culpa, 

ou de pagamento do prêmio. Entende ainda a jurisprudência; “DPVAT. 

Cobrança. Invalidez parcial. Legitimidade passiva de qualquer seguradora 

integrante do polo de seguradoras que compõe o seguro DPVAT. A 

ausência de comprovação do pagamento do prêmio do seguro DPVAT não 
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pode ser obstáculo para o pagamento de indenização.Sentença mantida. 

Recurso da ré não provido e não conhecido o da autora.” (TJSP, Apelação 

com Revisão nº 0002532-75.2012.8.26.0664, 34ª Câmara de Direito 

Privado, Rel. Des. Rosa Maria de Andrade Nery, j. 25.03.2013)”. DO 

DIREITO AO RECEBIMENTO DO DPVAT De acordo com o art. 5o da Lei 

6.194/74, para que haja o pagamento por invalidez, basta a prova do 

acidente e do dano advindo do sinistro, independentemente da existência 

de culpa. A ré impugnou o pedido sob o pretexto de que não havia provas 

suficientes quanto ao acidente e quanto à invalidez permanente, 

requerendo, na hipótese de condenação, que o valor fosse proporcional à 

lesão sofrida, nos termos da Lei n.º 6.194/74. Da análise do feito, entendo 

por devida a indenização à parte autora. Conforme documento acostado 

na exordial, em específico o Boletim de acidente de trânsito (Id. nº 

3235020) restou comprovado o acidente sofrido, dando conta que a 

invalidez permanente deu-se em razão do acidente sofrido. Nesse 

aspecto, o perito, em seu laudo, esclareceu a veracidade da incapacidade 

que acomete o autor e sua origem advinda de acidente automobilístico. 

Logo, fica estabelecido o nexo causal entre o acidente e a debilidade 

apresentada pelo autor. No tocante à lesão, inobstante ser um tanto 

delicada sua graduação, conforme a extensão das perdas anatômicas ou 

funcionais do indivíduo, a matéria é disciplinada por lei, não havendo como 

discordar, cabendo tão somente sua aplicação. O art. 12 da Lei 6.194/64 

normatiza a utilização da tabela SUSEP por parte do CNSP, que está 

autorizado a expedir normas disciplinadoras e tarifas, detendo 

competência nos casos de indenização por invalidez permanente. A Lei 

apenas dirimiu o limite do quantum indenizatório, deixando ao órgão 

administrativo a função em que hipóteses o segurado terá direito à 

cobertura securitária. Quanto à lesão, deve corresponder ao grau de 

invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I 

e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinqüenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). O laudo pericial (Id. nº 20206884) 

concluiu que o autor apresenta incapacidade (75%) no punho esquerdo 

(25%). Portanto, havendo prova da invalidez de caráter definitivo, sem 

possibilidade de recuperação e sequela com debilidade permanente do 

membro lesionado em razão do grau das lesões, tenho pela aplicação do 

art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 6.194/74. Entendo, contudo, por ter o acidente 

ocorrido nos idos de 2014, data posterior à vigência da Lei n.º 11.482/07, 

que o valor indenizatório é limitado em até R$ 13.500,00 para o caso de 

invalidez permanente, e não 40 salários mínimos, como pleiteado. Ademais, 

nesse aspecto, a parte autora sequer apresentou tese quanto à suposta 

ilegalidade e/ou inconstitucionalidade da Medida Provisória e lei 

consequente, limitando-se a alegar que não condizem com os parâmetros 

da Constituição Federal da República, o que entendo até insuficiente para 

análise da arguição. Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de 

invalidez caracterizada pela perda completa de um dos membros 

superiores/inferiores ou das mãos ou demais partes elencadas na tabela, 

pagar-se-á indenização à proporção sobre o percentual da perda 

funcional, sobre o qual se aplica o redutor apurado pelo expert, restando o 

cálculo na seguinte forma: 1ª Lesão A) Valor total da cobertura (Lei 

6.194/74): R$ 13.500,00; B) perda incompleta punho E: 25% C) Percentual 

do redutor apurado pelo perito e de acordo com a seguradora diante da 

ausência de irresignação: 75% D) Valor devido: A x B x C: R$ 2.531,25. 

Com isso, faz jus o autor ao recebimento de tal importância referente à 

lesão sofrida, valor, inclusive, tacitamente reconhecido pela seguradora 

por não ter manifestado quanto ao laudo pericial. DA ATUALIZAÇÃO DA 

DÍVIDA Por força da Súmula n.° 426, do Superior Tribunal de Justiça[1], os 

juros na hipótese de pagamento do seguro obrigatório DPVAT contam-se 

da citação. Relativamente à correção monetária, em que pese o pedido da 

ré para sua incidência a partir do ajuizamento da demanda, o C. STJ 

pacificou a matéria de que a atualização deve ser do evento danoso, na 

forma disciplinada na Súmula n.° 43, do STJ[2], conforme julgado a seguir 

citado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – 

DPVAT – OBSCURIDADE - EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS DE MORA – RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos 

juros é a data da citação, pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação 

à correção monetária incide da data do evento danoso, conforme 

disciplina a Súmula nº 43 do STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria 

Bezerra Ramos, 1ª CC do TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE 

DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação 

de Cobrança para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor do autor na 

importância de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte 

e cinco centavos). Para fins de liquidação da sentença, o valor deverá ser 

atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, na 

forma do art. 405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o 

evento danoso. Pelo princípio da sucumbência e por entender que a autora 

decaiu apenas no quantum, condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais, bem como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 1.500,00 

(mil e quinhentos) reais, nos termos do art. 85, 8º, do novo Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação 

das partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) ESTER 

BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO [1] Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. [2] Incide correção monetária 

sobre divida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003441-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDILENE MARQUES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1003441-90.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): CLAUDILENE MARQUES FERREIRA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por CLAUDILENE MARQUES 

FERREIRA em desfavor da SEGURADORA LÍDER, alegando que foi vítima 

de um acidente de trânsito ocasionando invalidez permanente. Por 

entender ser devido o recebimento do seguro, requer a condenação da ré 

ao pagamento de 100% do valor do seguro R$ 13.500,00, juntando 

procuração à Id. nº 6877660 - Pág. 1 e documentos. Realizada a audiência 

de conciliação, esta a audiência restou infrutífera, conforme termo de 

audiência juntado à Id. nº 13556840. Citada, a ré ofertou a contestação 

juntada à Id. nº 13477456, alegando, em preliminar, carência de ação pela 

ausência de pedido administrativo e perante a Porto Seguro, ausência de 

comprovante de endereço para fixação do foro. No mérito, aduz 

insuficiência probatória, nexo causal e que inexiste prova da invalidez e 

seu grau e que, acaso constatada, deve ser atendida a tabela de 

quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com correção a partir da 

propositura da ação e juros da citação, vez que constitucional a Medida 

Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 11.945/09, e insuficiência 

probatória do registro de ocorrência juntado - declaração particular não 

possui fé pública. Requer o acolhimento das preliminares ou a 

improcedência do pedido. Junta procuração, substabelecimentos e 

documentos. Da contestação falou o autor à Id. nº 13558299. A fim de 

quantificar a lesão sofrida pela parte autora, à Id. nº 19247135, nomeei 
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perito, que juntou o laudo à Id. nº 21918306. Intimadas as partes para 

falarem sobre o laudo pericial, ambas manifestaram-se, vindo-me 

conclusos. É O RELATÓRIO. PONDERO E DECIDO: Pleiteia o autor a 

condenação da ré ao pagamento do seguro DPVAT, argumentando ter 

sofrido acidente automobilístico e faz jus ao recebimento o prêmio. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: Julgo esta ação antecipadamente 

por entender que prescinde de outras provas além dos documentos e 

laudo pericial. Versa o feito quanto à cobrança de seguro DPVAT, 

alegando a autora que foi vítima de acidente de trânsito e em decorrência 

apresenta quadro de sequela com redução permanente de sua 

capacidade laborativa. BOLETIM DE OCORRÊNCIA SEM VALIDADE – NÃO 

AVERIGUAÇÃO DOS FATOS Entendo que a alegação não merece 

prosperar, vez que, por se tardio o Boletim de Ocorrência, razão da 

impropriedade de seus fundamentos. Para formular pedido de indenização, 

no caso de seguro DPVAT, é necessário apenas que o interessado prove 

a existência do dano e a ocorrência do acidente, demonstrando o nexo 

causal entre ambos, isso nos exatos termos da Lei n. 6.194/74. O boletim 

de ocorrência, por ser documento produzido unilateralmente, não tem 

presunção absoluta de veracidade, mas sim relativa, juris tantum, cedendo 

lugar quando infirmado por outros elementos constantes dos autos. Da 

mesma forma, provado o acidente ou a morte dele decorrente de outros 

meios, prescindível é a juntada de B.O. DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO 

DPVAT De acordo com o art. 5o da Lei 6.194/74, para que haja o 

pagamento por invalidez, basta a prova do acidente e do dano advindo do 

sinistro, independentemente da existência de culpa. A ré impugnou ainda, 

o pedido sob o pretexto de que não havia provas suficientes quanto à 

invalidez permanente, requerendo, na hipótese de condenação, que o 

valor fosse proporcional à lesão sofrida, nos termos da Lei n.º 6.194/74. 

Da análise do feito, entendo por devida a indenização à parte autora. 

Conforme documento acostado na exordial, em especial, o Boletim de 

Ocorrência (Id. 6877534), restou comprovado o acidente sofrido, dando 

conta que a invalidez permanente deu-se em razão do acidente sofrido. 

Nesse aspecto, o perito, em seu laudo, esclareceu a veracidade da 

incapacidade que acomete o autor e sua origem advinda de acidente 

automobilístico. Logo, fica estabelecido o nexo causal entre o acidente e a 

debilidade apresentada pelo autor. No tocante à lesão, inobstante ser um 

tanto delicada sua graduação, conforme a extensão das perdas 

anatômicas ou funcionais do indivíduo, a matéria é disciplinada por lei, não 

havendo como discordar, cabendo tão somente sua aplicação. O art. 12 

da Lei 6.194/64 normatiza a utilização da tabela SUSEP por parte do CNSP, 

que está autorizado a expedir normas disciplinadoras e tarifas, detendo 

competência nos casos de indenização por invalidez permanente. A Lei 

apenas dirimiu o limite do quantum indenizatório, deixando ao órgão 

administrativo a função em que hipóteses o segurado terá direito à 

cobertura securitária. Quanto à lesão, deve corresponder ao grau de 

invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I 

e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinqüenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). O laudo pericial (Id. nº 21918306) 

concluiu que a parte autora apresenta incapacidade média (50%) no 

quadril direito (25%). Portanto, havendo prova da invalidez de caráter 

permanente e sequela com debilidade permanente do membro lesionado 

em razão do grau das lesões, tenho pela aplicação do art. 3º, § 1º, I, da 

Lei n.° 6.194/74. Entendo, contudo, que o acidente foi posterior à vigência 

da Lei n.º 11.482/07, que o valor indenizatório é limitado em até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente, como pleiteado. 

Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez caracterizada 

pela perda completa/parcial de algum dos membros pagar-se-á 

indenização à proporção sobre o percentual da perda funcional, sobre o 

qual se aplica o redutor apurado pelo expert, restando o cálculo na 

seguinte forma: Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez 

caracterizada pela perda completa pagar-se-á indenização à seguinte 

proporção: Lesão I; A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 

13.500,00; B) perda parcial quadril D: 25% C) Percentual do redutor 

apurado pelo perito e de acordo com a seguradora diante da ausência de 

irresignação: 50% D) Valor devido: A x B x C: R$ 1.687,50. Com isso, faz 

jus o autor ao recebimento de tal importância referente à lesão sofrida 

conforme indicado no laudo pericial. DA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por 

força da Súmula n.° 426, do Superior Tribunal de Justiça, os juros na 

hipótese de pagamento do seguro obrigatório DPVAT contam-se da 

citação. Relativamente à correção monetária, em que pese o pedido da ré 

para sua incidência a partir do ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou 

a matéria de que a atualização deve ser do evento danoso, na forma 

disciplinada na Súmula n.° 43, do STJ, conforme julgado a seguir citado: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – 

OBSCURIDADE - EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E 

JUROS DE MORA – RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data 

da citação, pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção 

monetária incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula 

nº 43 do STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª 

CC do TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE DISSO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança 

para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da autora na importância 

de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). Para fins de liquidação da sentença, o valor deverá ser 

atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, na 

forma do art. 405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o 

evento danoso. Pelo princípio da sucumbência e por entender que a autora 

decaiu apenas no quantum, condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais, bem como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 1.500,00 

(mil e quinhentos) reais, nos termos do art. 85, § 8º, III do novo Código de 

Processo Civil (RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 

1000488-56.2017.8.11.0002 - CLASSE 198 - CNJ - VÁRZEA GRANDE). 

Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES 

JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006115-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELE FONSECA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1006115-41.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: RAFAELE FONSECA DE ARAUJO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos... Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por RAFAELE FONSECA DE 

ARAUJO em desfavor da SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A, alegando que foi vítima de acidente de trânsito 

ocasionando incapacidade permanente. Por ser medida de direito, requer a 

condenação da ré ao pagamento de 100% do valor do seguro no montante 

total de R$ 13.500,00, juntando procuração à Id. nº 9373006 e 

documentos. Realizada a audiência de conciliação, esta restou infrutífera, 
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conforme termo de audiência juntado à Id. nº 10283213- Pág. 1. Citada, a 

ré ofertou a contestação juntada à Id. nº 10228158, alegando, em 

preliminar, alteração do polo passivo para Seguradora Líder, carência de 

ação – falta de interesse de agir ante o pagamento na via administrativa e 

perante a Porto Seguro, ausência de comprovante de endereço para 

fixação do foro. No mérito, aduz insuficiência probatória, nexo causal e 

que inexiste prova da invalidez e seu grau e que, acaso constatada, deve 

ser atendida a tabela de quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com 

correção a partir da propositura da ação e juros da citação, vez que 

constitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 

11.945/09. Requer o acolhimento das preliminares ou a improcedência do 

pedido. Junta procuração/substabelecimento e documentos. Da 

contestação falou o autor à Id. nº10482722. A fim de quantificar a lesão 

sofrida pela parte autora, nomeei perito à Id. nº 12002376, juntando o 

laudo pericial à Id. nº 19237539. Intimadas as partes para falarem sobre o 

laudo, ambas manifestaram-se, vindo-me conclusos para sentença. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: Julgo esta ação antecipadamente 

por entender que prescinde de outras provas além dos documentos e 

laudo pericial. Versa o feito quanto à cobrança de seguro DPVAT, 

alegando a autora que foi vítima de acidente de trânsito e em decorrência 

apresenta quadro de sequela com redução permanente de sua 

capacidade laborativa. DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO DPVAT. De 

acordo com o art. 5o da Lei 6.194/74, para que haja o pagamento por 

invalidez, basta à prova do acidente e do dano advindo do sinistro, 

independentemente da existência de culpa. A ré impugnou o pedido sob o 

pretexto de que não havia provas suficientes quanto à invalidez 

permanente, requerendo, na hipótese de condenação, que o valor fosse 

proporcional à lesão sofrida, nos termos da Lei n.º 6.194/74. Da análise do 

feito, entendo devida a indenização à parte autora. Conforme documento 

acostado na exordial, inclusive Boletim de Ocorrência (Id. nº 9373006), 

restou comprovado o acidente sofrido, dando conta que a invalidez 

permanente deu-se em razão do acidente sofrido. Nesse aspecto, o 

perito, em seu laudo, esclareceu a veracidade da incapacidade que 

acomete o autor e sua origem advinda de acidente automobilístico. Logo, 

fica estabelecido o nexo causal entre o acidente e a debilidade 

apresentada pelo autor. No tocante à lesão, inobstante ser um tanto 

delicada sua graduação, conforme a extensão das perdas anatômicas ou 

funcionais do indivíduo, a matéria é disciplinada por lei, não havendo como 

discordar, cabendo tão somente sua aplicação. O art. 12 da Lei 6.194/64 

normatiza a utilização da tabela SUSEP por parte do CNSP, que está 

autorizado a expedir normas disciplinadoras e tarifas, detendo 

competência nos casos de indenização por invalidez permanente. A Lei 

apenas dirimiu o limite do quantum indenizatório, deixando ao órgão 

administrativo a função em que hipóteses o segurado terá direito à 

cobertura securitária. Quanto à lesão, deve corresponder ao grau de 

invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I 

e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). O laudo pericial (Id. nº 19237539) 

concluiu que a autora apresenta invalidez parcial incompleta (25%) em 

membro inferior esquerdo 70%. Portanto, havendo prova da invalidez de 

caráter definitivo de forma intensa, sem possibilidade de recuperação e 

sequela com debilidade permanente parcial do membro lesionado em razão 

do grau das lesões, tenho pela aplicação do art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 

6.194/74. Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez 

caracterizada pela perda completa pagar-se-á indenização à seguinte 

proporção: Lesão I: A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 

13.500,00; B) perda parcial incompleta MIE: 70% C) Percentual do redutor 

apurado pelo perito e de acordo com a seguradora diante da ausência de 

irresignação: 25% D) Valor devido: A x B x C: R$ 2.362,52. Com isso, faz 

jus o autor ao recebimento de tal importância referente à lesão sofrida, 

valor, inclusive, tacitamente reconhecido pela seguradora. DA 

ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por força da Súmula n.° 426, do Superior 

Tribunal de Justiça , os juros na hipótese de pagamento do seguro 

obrigatório DPVAT contam-se da citação. Relativamente à correção 

monetária, em que pese o pedido da ré para sua incidência a partir do 

ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou a matéria de que a 

atualização deve ser do evento danoso, na forma disciplinada na Súmula 

n.° 43, do STJ , conforme julgado a seguir citado: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – OBSCURIDADE - 

EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA 

– RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data da citação, 

pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção monetária 

incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula nº 43 do 

STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª CC do 

TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE DISSO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança 

para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da autora na importância 

de R$ 2.362,52 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e 

dois centavos). Para fins de liquidação da sentença, o valor deverá ser 

atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, na 

forma do art. 405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o 

evento danoso. Pelo princípio da sucumbência e por entender que a autora 

decaiu apenas no quantum, condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais, bem como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 2.500,00 

(dois mil e quinhentos) reais, nos termos do art. 85, § 8º, III do novo Código 

de Processo Civil (RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 31993-/2018 - 

CLASSE 198 - CNJ - VÁRZEA GRANDE - Número do Protocolo: 

31993/2018 - Data de Julgamento: 16-05-2018). Decorrido o prazo 

recursal e não havendo manifestação das partes, arquivem-se os autos 

com as devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006005-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RUTINEIA LEMES DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1006005-42.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): RUTINEIA LEMES DE MORAES REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por RUTINEIA LEMES DE 

MORAES em desfavor da SEGURADORA LÍDER, alegando que foi vítima de 

um acidente de trânsito ocasionando invalidez permanente. Por entender 

ser devido o recebimento do seguro, requer a condenação da ré ao 

pagamento de 100% do valor do seguro R$ 13.500,00, juntando 

procuração à Id. nº 9329292- Pág. 1 e documentos. Realizada a audiência 

de conciliação, esta a audiência restou infrutífera, conforme termo de 

audiência juntado à Id. nº 11843450. Citada, a ré ofertou a contestação 

juntada à Id. nº 10542341, alegando, em preliminar, alteração do polo 

passivo para Seguradora Líder, ausência de pedido administrativo – 

carência de ação. No mérito, aduz insuficiência probatória, nexo causal e 

que inexiste prova da invalidez e seu grau e que, acaso constatada, deve 

ser atendida a tabela de quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067612/2/2020 Página 260 de 375



correção a partir da propositura da ação e juros da citação, vez que 

constitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 

11.945/09. Requer o acolhimento das preliminares ou a improcedência do 

pedido. Junta procuração, substabelecimentos e documentos. Da 

contestação falou o autor à Id. nº 11976681. A fim de quantificar a lesão 

sofrida pela parte autora, à Id. nº 16260137, nomeei perito, que juntou o 

laudo à Id. nº 17966451. Intimadas as partes para falarem sobre o laudo 

pericial, somente a parte requerida falou, vindo-me conclusos. É O 

RELATÓRIO. PONDERO E DECIDO: Pleiteia o autor a condenação da ré ao 

pagamento do seguro DPVAT, argumentando ter sofrido acidente 

automobilístico e faz jus ao recebimento o prêmio. DO NEXO CAUSAL A 

Lei n. 6.194/74 que regulamenta o seguro obrigatório estabelece em seu 

artigo 5º as exigências para se efetuar o pagamento da indenização, 

quais sejam: a simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independente de culpa. A Lei n. 6.194/74 que dispõe sobre Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via 

terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, é clara ao 

estabelecer que: 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. E, ainda: Art. 5º O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. 

Ao contrário dos fundamentos na inicial, em que pese a prova do acidente, 

o expert concluiu que nenhuma sequela permanente sofreu o autor. Nesse 

aspecto, no item “4. DISCUSSÃO”, consignou o Sr. Perito: “Pericianda com 

o histórico de fratura da face ocorrido no dia 11 de junho de 2017 após 

acidente de trânsito, conforme o boletim de ocorrência policial, boletim de 

atendimento médico e histórico clínico. A fratura da face foi tratada de 

forma conservadora, consolidada clinicamente e que ao exame 

clínico-pericial atual não foi constatado a presença de dano 

funcional/anatômico (Id. nº 17966451- Pág. 3-4). Em sua CONCLUSÃO 

consignou o Perito: “Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se 

que a pericianda não apresenta dano funcional/anatômico decorrente do 

acidente de trânsito sofrido no dia 11 de junho de 2017.” (Id. nº 17966451- 

Pág. 4). Dessa forma, como indicado pelo Sr. Perito, não sendo possível 

estabelecer nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pela parte 

autora, não faz jus ao recebimento do seguro obrigatório DPVAT, sendo 

correta a negativa na esfera administrativa. Entende ainda o Tribunal 

sobre a matéria; AÇÃO DE COBRANÇA C/C COMPENSATÓRIA. SEGURO 

DPVAT. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. MANUTENÇÃO DO 

DECISUM. 1 - Nos pedidos de indenização do seguro DPVAT, é ônus da 

parte requerente comprovar que os danos pessoais foram causados por 

acidente de trânsito. 2 - Além da prova médica pericial deferida pelo Juízo 

concluir pela inexistência de nexo causal entre o aludido acidente de 

trânsito e as lesões apresentadas pelo autor-apelante, não há 

elementos/fatos nos autos capazes de afastar tal conclusão, motivo pelo 

qual a sentença de improcedência deve ser mantida. Precedentes do 

TJERJ. 3 - Majoração dos honorários sucumbenciais fixados na sentença 

primeva (artigo 85, §§ 1º e 11, da Lei dos Ritos). 4 - DESPROVIMENTO DO 

RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00032268920148190075, Relator: Des(a). 

CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2019, 

VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL). DIANTE DISSO, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT. Feito sem custas por ser o autor beneficiário da assistência 

judiciária gratuita. Outrossim, considerando ter sido formada a relação 

processual, condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios em 

favor da ré, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à 

causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC, com a ressalva do art. 98 do 

CPC. Certificado o trânsito em julgado e não havendo manifestação, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) ESTER 

BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004861-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DONIZETE DE SOUZA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLORENTINO RODRIGUES OAB - MT23287/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1004861-33.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): ANTONIO DONIZETE DE SOUZA JUNIOR REU: BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por ANTONIO DONIZETE DE 

SOUZA JUNIOR em desfavor da SEGURADORA LÍDER, alegando que foi 

vítima de um acidente de trânsito ocasionando invalidez permanente. Por 

entender ser devido o recebimento do seguro, requer a condenação da ré 

ao pagamento de 100% do valor do seguro R$ 13.500,00, juntando 

procuração à Id. nº 8301885 - Pág. 1 e documentos. Realizada a audiência 

de conciliação, esta a audiência restou infrutífera, conforme termo de 

audiência juntado à Id. nº 11575414. Citada, a ré ofertou a contestação 

juntada à Id. nº 11826634, alegando, em preliminar, inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, ausência de laudo do IML. No mérito, 

aduz insuficiência probatória, nexo causal e que inexiste prova da 

invalidez e seu grau e que, acaso constatada, deve ser atendida a tabela 

de quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com correção a partir da 

propositura da ação e juros da citação, vez que constitucional a Medida 

Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 11.945/09. Requer o 

acolhimento das preliminares ou a improcedência do pedido. Junta 

procuração, substabelecimentos e documentos. Da contestação falou o 

autor à Id. nº 11960311. A fim de quantificar a lesão sofrida pela parte 

autora, à Id. nº 19452680, nomeei perito, que juntou o laudo à Id. nº 

21138765. Intimadas as partes para falarem sobre o laudo pericial, ambas 

manifestaram-se, vindo-me conclusos. É O RELATÓRIO. PONDERO E 

DECIDO: Pleiteia o autor a condenação da ré ao pagamento do seguro 

DPVAT, argumentando ter sofrido acidente automobilístico e faz jus ao 

recebimento o prêmio. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: Julgo 

esta ação antecipadamente por entender que prescinde de outras provas 

além dos documentos e laudo pericial. Versa o feito quanto à cobrança de 

seguro DPVAT, alegando a autora que foi vítima de acidente de trânsito e 

em decorrência apresenta quadro de sequela com redução permanente de 

sua capacidade laborativa. DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

AUTORIZADORES AO RECEBIMENTO DO SEGUTO DPVAT - PRÊMIO NÃO 

PAGO PELA PARTE AUTORA – PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO – DA NÃO 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 257 DO STJ Primeiramente pela clareza da 

súmula 257 do STJ; “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório 

de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias 

Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização.” (STJ, Súmula nº 257, DJ 29.08.2001). Segundo, pois como 

se sabe, a finalidade principal do seguro é estabelecer a garantia de uma 

indenização mínima. O pagamento resulta do simples evento danoso, tendo 

por base a responsabilidade objetiva dos usuários de veículo pelos danos 

pessoais que venham à causar independentemente de apuração de culpa, 

ou de pagamento do prêmio. Entende ainda a jurisprudência; “DPVAT. 

Cobrança. Invalidez parcial. Legitimidade passiva de qualquer seguradora 

integrante do polo de seguradoras que compõe o seguro DPVAT. A 

ausência de comprovação do pagamento do prêmio do seguro DPVAT não 

pode ser obstáculo para o pagamento de indenização.Sentença mantida. 

Recurso da ré não provido e não conhecido o da autora.” (TJSP, Apelação 

com Revisão nº 0002532-75.2012.8.26.0664, 34ª Câmara de Direito 

Privado, Rel. Des. Rosa Maria de Andrade Nery, j. 25.03.2013)”. DO 

DIREITO AO RECEBIMENTO DO DPVAT De acordo com o art. 5o da Lei 

6.194/74, para que haja o pagamento por invalidez, basta a prova do 

acidente e do dano advindo do sinistro, independentemente da existência 

de culpa. A ré impugnou ainda, o pedido sob o pretexto de que não havia 

provas suficientes quanto à invalidez permanente, requerendo, na 

hipótese de condenação, que o valor fosse proporcional à lesão sofrida, 

nos termos da Lei n.º 6.194/74. Da análise do feito, entendo por devida a 

indenização à parte autora. Conforme documento acostado na exordial, 

em especial, o Boletim de Ocorrência (Id. 8301874), restou comprovado o 

acidente sofrido, dando conta que a invalidez permanente deu-se em 

razão do acidente sofrido. Nesse aspecto, o perito, em seu laudo, 

esclareceu a veracidade da incapacidade que acomete o autor e sua 
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origem advinda de acidente automobilístico. Logo, fica estabelecido o nexo 

causal entre o acidente e a debilidade apresentada pelo autor. No tocante 

à lesão, inobstante ser um tanto delicada sua graduação, conforme a 

extensão das perdas anatômicas ou funcionais do indivíduo, a matéria é 

disciplinada por lei, não havendo como discordar, cabendo tão somente 

sua aplicação. O art. 12 da Lei 6.194/64 normatiza a utilização da tabela 

SUSEP por parte do CNSP, que está autorizado a expedir normas 

disciplinadoras e tarifas, detendo competência nos casos de indenização 

por invalidez permanente. A Lei apenas dirimiu o limite do quantum 

indenizatório, deixando ao órgão administrativo a função em que hipóteses 

o segurado terá direito à cobertura securitária. Quanto à lesão, deve 

corresponder ao grau de invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei 

n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 1º No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: I - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou 

funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos 

ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). II - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinqüenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). O laudo pericial (Id. nº 21138765) concluiu que a parte autora 

apresenta incapacidade (10%) em punho esquerdo (25%). Portanto, 

havendo prova da invalidez de caráter permanente e sequela com 

debilidade permanente do membro lesionado em razão do grau das lesões, 

tenho pela aplicação do art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 6.194/74. Entendo, 

contudo, que o acidente foi posterior à vigência da Lei n.º 11.482/07, que 

o valor indenizatório é limitado em até R$ 13.500,00 para o caso de 

invalidez permanente, como pleiteado. Estabelece a tabela SUSEP que na 

hipótese de invalidez caracterizada pela perda completa/parcial de algum 

dos membros pagar-se-á indenização à proporção sobre o percentual da 

perda funcional, sobre o qual se aplica o redutor apurado pelo expert, 

restando o cálculo na seguinte forma: Estabelece a tabela SUSEP que na 

hipótese de invalidez caracterizada pela perda completa pagar-se-á 

indenização à seguinte proporção: Lesão I; A) Valor total da cobertura (Lei 

6.194/74): R$ 13.500,00; B) perda parcial punho esquerdo: 25% C) 

Percentual do redutor apurado pelo perito e de acordo com a seguradora 

diante da ausência de irresignação: 25% D) Valor devido: A x B x C: R$ 

337,50. Com isso, faz jus o autor ao recebimento de tal importância 

referente à lesão sofrida conforme indicado no laudo pericial. DA 

ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por força da Súmula n.° 426, do Superior 

Tribunal de Justiça, os juros na hipótese de pagamento do seguro 

obrigatório DPVAT contam-se da citação. Relativamente à correção 

monetária, em que pese o pedido da ré para sua incidência a partir do 

ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou a matéria de que a 

atualização deve ser do evento danoso, na forma disciplinada na Súmula 

n.° 43, do STJ, conforme julgado a seguir citado: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – OBSCURIDADE - 

EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA 

– RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data da citação, 

pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção monetária 

incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula nº 43 do 

STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª CC do 

TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE DISSO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança 

para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da autora na importância 

de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos). Para 

fins de liquidação da sentença, o valor deverá ser atualizado com juros de 

1% (um por cento) ao mês a partir da citação, na forma do art. 405 do 

CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso. Pelo 

princípio da sucumbência e por entender que a autora decaiu apenas no 

quantum, condeno o réu ao pagamento das custas processuais, bem 

como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) 

reais, nos termos do art. 85, § 8º, III do novo Código de Processo Civil 

(RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000488-56.2017.8.11.0002 - 

CLASSE 198 - CNJ - VÁRZEA GRANDE). Decorrido o prazo recursal e não 

havendo manifestação das partes, arquivem-se os autos com as devidas 

baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado 

digitalmente) ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005211-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ILCA SARDINHA DO AMARAL RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1005211-21.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): ILCA SARDINHA DO AMARAL RIBEIRO REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos... Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por ILCA SARDINHA DO 

AMARAL RIBEIRO em desfavor da SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO 

DO SEGURO DPVAT S/A, alegando que foi vítima de acidente de trânsito 

ocasionando incapacidade permanente. Por ser medida de direito, requer a 

condenação da ré ao pagamento de 100% do valor do seguro no montante 

total de R$ 13.500,00, juntando procuração à Id. nº 8789988 e 

documentos. Realizada a audiência de conciliação, esta restou infrutífera, 

conforme termo de audiência juntado à Id. nº 10334167- Pág. 1. Citada, a 

ré ofertou a contestação juntada à Id. nº 10257111, alegando, em 

preliminar, alteração do polo passivo para Seguradora Líder, carência de 

ação – pela ausência de pedido na via administrativa e perante a Porto 

Seguro, ausência de comprovante de endereço para fixação do foro, 

ausência de comprovante de endereço para fixação do foro. No mérito, 

aduz insuficiência probatória, nexo causal e que inexiste prova da 

invalidez e seu grau e que, acaso constatada, deve ser atendida a tabela 

de quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com correção a partir da 

propositura da ação e juros da citação, vez que constitucional a Medida 

Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 11.945/09. Requer o 

acolhimento das preliminares ou a improcedência do pedido. Junta 

procuração/substabelecimento e documentos. Da contestação falou o 

autor à Id. nº 10342528. A fim de quantificar a lesão sofrida pela parte 

autora, nomeei perito à Id. nº 13289542, juntando o laudo pericial à Id. nº 

17966474. Intimadas as partes para falarem sobre o laudo, ambos 

manifestaram-se, vindo-me conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO: Julgo esta ação antecipadamente por entender 

que prescinde de outras provas além dos documentos e laudo pericial. 

Versa o feito quanto à cobrança de seguro DPVAT, alegando a autora que 

foi vítima de acidente de trânsito e em decorrência apresenta quadro de 

sequela com redução permanente de sua capacidade laborativa. DO 

DIREITO AO RECEBIMENTO DO DPVAT. De acordo com o art. 5o da Lei 

6.194/74, para que haja o pagamento por invalidez, basta à prova do 

acidente e do dano advindo do sinistro, independentemente da existência 

de culpa. A ré impugnou o pedido sob o pretexto de que não havia provas 

suficientes quanto à invalidez permanente, requerendo, na hipótese de 

condenação, que o valor fosse proporcional à lesão sofrida, nos termos 

da Lei n.º 6.194/74. Da análise do feito, entendo devida a indenização à 

parte autora. Conforme documento acostado na exordial, inclusive Boletim 

de Ocorrência (Id. nº 8790033), restou comprovado o acidente sofrido, 

dando conta que a invalidez permanente deu-se em razão do acidente 

sofrido. Nesse aspecto, o perito, em seu laudo, esclareceu a veracidade 

da incapacidade que acomete o autor e sua origem advinda de acidente 

automobilístico. Logo, fica estabelecido o nexo causal entre o acidente e a 

debilidade apresentada pelo autor. No tocante à lesão, inobstante ser um 

tanto delicada sua graduação, conforme a extensão das perdas 

anatômicas ou funcionais do indivíduo, a matéria é disciplinada por lei, não 
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havendo como discordar, cabendo tão somente sua aplicação. O art. 12 

da Lei 6.194/64 normatiza a utilização da tabela SUSEP por parte do CNSP, 

que está autorizado a expedir normas disciplinadoras e tarifas, detendo 

competência nos casos de indenização por invalidez permanente. A Lei 

apenas dirimiu o limite do quantum indenizatório, deixando ao órgão 

administrativo a função em que hipóteses o segurado terá direito à 

cobertura securitária. Quanto à lesão, deve corresponder ao grau de 

invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I 

e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). O laudo pericial (Id. nº 17966474) 

concluiu que a autora apresenta invalidez parcial incompleta (50%) no 

ombro esquerdo 25%, perda parcial e permanente 50% do membro inferior 

esquerdo 70%. Portanto, havendo prova da invalidez de caráter definitivo 

de forma intensa, sem possibilidade de recuperação e sequela com 

debilidade permanente parcial do membro lesionado em razão do grau das 

lesões, tenho pela aplicação do art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 6.194/74. 

Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez caracterizada 

pela perda completa pagar-se-á indenização à seguinte proporção: Lesão 

I: A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 13.500,00; B) perda parcial 

incompleta ombro E: 25% C) Percentual do redutor apurado pelo perito e 

de acordo com a seguradora diante da ausência de irresignação: 50% D) 

Valor devido: A x B x C: R$ 1.687,50. Lesão II: A) Valor total da cobertura 

(Lei 6.194/74): R$ 13.500,00; B) perda parcial incompleta MIE: 70% C) 

Percentual do redutor apurado pelo perito e de acordo com a seguradora 

diante da ausência de irresignação: 50% D) Valor devido: A x B x C: R$ 

4.725,00. Totalizando o montante de R$ 6.412,50. Com isso, faz jus o autor 

ao recebimento de tal importância referente à lesão sofrida, valor, 

inclusive, tacitamente reconhecido pela seguradora. DA ATUALIZAÇÃO 

DA DÍVIDA Por força da Súmula n.° 426, do Superior Tribunal de Justiça , 

os juros na hipótese de pagamento do seguro obrigatório DPVAT 

contam-se da citação. Relativamente à correção monetária, em que pese o 

pedido da ré para sua incidência a partir do ajuizamento da demanda, o C. 

STJ pacificou a matéria de que a atualização deve ser do evento danoso, 

na forma disciplinada na Súmula n.° 43, do STJ , conforme julgado a seguir 

citado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – 

DPVAT – OBSCURIDADE - EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS DE MORA – RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos 

juros é a data da citação, pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação 

à correção monetária incide da data do evento danoso, conforme 

disciplina a Súmula nº 43 do STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria 

Bezerra Ramos, 1ª CC do TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE 

DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação 

de Cobrança para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da autora 

na importância de R$ 6.412,50 (seis mil quatrocentos e doze reais e 

cinquenta centavos). Para fins de liquidação da sentença, o valor deverá 

ser atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, 

na forma do art. 405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o 

evento danoso. Pelo princípio da sucumbência e por entender que a autora 

decaiu apenas no quantum, condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais, bem como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 2.500,00 

(dois mil e quinhentos) reais, nos termos do art. 85, § 8º, III do novo Código 

de Processo Civil (RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 31993-/2018 - 

CLASSE 198 - CNJ - VÁRZEA GRANDE - Número do Protocolo: 

31993/2018 - Data de Julgamento: 16-05-2018). Decorrido o prazo 

recursal e não havendo manifestação das partes, arquivem-se os autos 

com as devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004020-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARCELO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERODILCE SANTOS GUIMARAES OAB - MT16518-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1004020-38.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): RICARDO MARCELO DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos... Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por RICARDO MARCELO DE 

OLIVEIRA em desfavor da SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A, alegando que foi vítima de acidente de trânsito 

ocasionando incapacidade permanente. Por ser medida de direito, requer a 

condenação da ré ao pagamento de 100% do valor do seguro no montante 

total de R$ 13.500,00, juntando procuração à Id. nº 7920487 e 

documentos. Realizada a audiência de conciliação, esta restou infrutífera, 

conforme termo de audiência juntado à Id. nº 10341031- Pág. 1. Citada, a 

ré ofertou a contestação juntada à Id. nº 10077966, alegando, em 

preliminar, alteração do polo passivo para Seguradora Líder, carência de 

ação – pela ausência de pedido na via administrativa e perante a Porto 

Seguro, ausência de comprovante de endereço para fixação do foro, 

ausência de comprovante de endereço para fixação do foro. No mérito, 

aduz insuficiência probatória, nexo causal e que inexiste prova da 

invalidez e seu grau e que, acaso constatada, deve ser atendida a tabela 

de quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com correção a partir da 

propositura da ação e juros da citação, vez que constitucional a Medida 

Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 11.945/09. Requer o 

acolhimento das preliminares ou a improcedência do pedido. Junta 

procuração/substabelecimento e documentos. Da contestação falou o 

autor à Id. nº 10585333. A fim de quantificar a lesão sofrida pela parte 

autora, nomeei perito à Id. nº 15951759, juntando o laudo pericial à Id. nº 

22185585. Intimadas as partes para falarem sobre o laudo, ambos 

manifestaram-se, vindo-me conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO: Julgo esta ação antecipadamente por entender 

que prescinde de outras provas além dos documentos e laudo pericial. 

Versa o feito quanto à cobrança de seguro DPVAT, alegando a autora que 

foi vítima de acidente de trânsito e em decorrência apresenta quadro de 

sequela com redução permanente de sua capacidade laborativa. DO 

DIREITO AO RECEBIMENTO DO DPVAT. De acordo com o art. 5o da Lei 

6.194/74, para que haja o pagamento por invalidez, basta à prova do 

acidente e do dano advindo do sinistro, independentemente da existência 

de culpa. A ré impugnou o pedido sob o pretexto de que não havia provas 

suficientes quanto à invalidez permanente, requerendo, na hipótese de 

condenação, que o valor fosse proporcional à lesão sofrida, nos termos 

da Lei n.º 6.194/74. Da análise do feito, entendo devida a indenização à 

parte autora. Conforme documento acostado na exordial, inclusive Boletim 

de Ocorrência (Id. nº 7920522), restou comprovado o acidente sofrido, 

dando conta que a invalidez permanente deu-se em razão do acidente 

sofrido. Nesse aspecto, o perito, em seu laudo, esclareceu a veracidade 

da incapacidade que acomete o autor e sua origem advinda de acidente 

automobilístico. Logo, fica estabelecido o nexo causal entre o acidente e a 

debilidade apresentada pelo autor. No tocante à lesão, inobstante ser um 

tanto delicada sua graduação, conforme a extensão das perdas 

anatômicas ou funcionais do indivíduo, a matéria é disciplinada por lei, não 

havendo como discordar, cabendo tão somente sua aplicação. O art. 12 

da Lei 6.194/64 normatiza a utilização da tabela SUSEP por parte do CNSP, 

que está autorizado a expedir normas disciplinadoras e tarifas, detendo 
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competência nos casos de indenização por invalidez permanente. A Lei 

apenas dirimiu o limite do quantum indenizatório, deixando ao órgão 

administrativo a função em que hipóteses o segurado terá direito à 

cobertura securitária. Quanto à lesão, deve corresponder ao grau de 

invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I 

e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). O laudo pericial (Id. nº 22185585) 

concluiu que a autora apresenta invalidez parcial incompleta (25%) em 

membro superior esquerdo 70%. Portanto, havendo prova da invalidez de 

caráter definitivo de forma intensa, sem possibilidade de recuperação e 

sequela com debilidade permanente parcial do membro lesionado em razão 

do grau das lesões, tenho pela aplicação do art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 

6.194/74. Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez 

caracterizada pela perda completa pagar-se-á indenização à seguinte 

proporção: Lesão I: A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 

13.500,00; B) perda parcial incompleta MSE: 70% C) Percentual do redutor 

apurado pelo perito e de acordo com a seguradora diante da ausência de 

irresignação: 25% D) Valor devido: A x B x C: R$ 2.362,52. Com isso, faz 

jus o autor ao recebimento de tal importância referente à lesão sofrida, 

valor, inclusive, tacitamente reconhecido pela seguradora. DA 

ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por força da Súmula n.° 426, do Superior 

Tribunal de Justiça , os juros na hipótese de pagamento do seguro 

obrigatório DPVAT contam-se da citação. Relativamente à correção 

monetária, em que pese o pedido da ré para sua incidência a partir do 

ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou a matéria de que a 

atualização deve ser do evento danoso, na forma disciplinada na Súmula 

n.° 43, do STJ , conforme julgado a seguir citado: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – OBSCURIDADE - 

EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA 

– RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data da citação, 

pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção monetária 

incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula nº 43 do 

STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª CC do 

TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE DISSO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança 

para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da autora na importância 

de R$ 2.362,52 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e 

dois centavos). Para fins de liquidação da sentença, o valor deverá ser 

atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, na 

forma do art. 405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o 

evento danoso. Pelo princípio da sucumbência e por entender que a autora 

decaiu apenas no quantum, condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais, bem como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 2.500,00 

(dois mil e quinhentos) reais, nos termos do art. 85, § 8º, III do novo Código 

de Processo Civil (RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 31993-/2018 - 

CLASSE 198 - CNJ - VÁRZEA GRANDE - Número do Protocolo: 

31993/2018 - Data de Julgamento: 16-05-2018). Decorrido o prazo 

recursal e não havendo manifestação das partes, arquivem-se os autos 

com as devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005291-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER BRANDAO DE ARRUDA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1005291-82.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): VALTER BRANDAO DE ARRUDA JUNIOR REU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por VALTER BRANDAO DE 

ARRUDA JUNIOR em desfavor da SEGURADORA LÍDER, alegando que foi 

vítima de um acidente de trânsito ocasionando invalidez permanente. Por 

entender ser devido o recebimento do seguro, requer a condenação da ré 

ao pagamento de 100% do valor do seguro R$ 13.500,00, juntando 

procuração à Id. nº 8859236- Pág. 1 e documentos. Realizada a audiência 

de conciliação, esta a audiência restou infrutífera, conforme termo de 

audiência juntado à Id. nº 10334389. Citada, a ré ofertou a contestação 

juntada à Id. nº 10399055, alegando, em preliminar, inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, carência de ação pela ausência de 

pedido administrativo e perante a Porto Seguro, ausência de comprovante 

de endereço para fixação do foro. No mérito, aduz insuficiência 

probatória, nexo causal e que inexiste prova da invalidez e seu grau e 

que, acaso constatada, deve ser atendida a tabela de quantificação até o 

limite de R$ 13.500,00, com correção a partir da propositura da ação e 

juros da citação, vez que constitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e 

a decorrente Lei n.° 11.945/09. Requer o acolhimento das preliminares ou 

a improcedência do pedido. Junta procuração, substabelecimentos e 

documentos. Da contestação falou o autor à Id. nº 10479643. A fim de 

quantificar a lesão sofrida pela parte autora, à Id. nº 15954142, nomeei 

perito, que juntou o laudo à Id. nº 21831880. Intimadas as partes para 

falarem sobre o laudo pericial, ambas manifestaram-se, vindo-me 

conclusos. É O RELATÓRIO. PONDERO E DECIDO: Pleiteia o autor a 

condenação da ré ao pagamento do seguro DPVAT, argumentando ter 

sofrido acidente automobilístico e faz jus ao recebimento o prêmio. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: Julgo esta ação antecipadamente 

por entender que prescinde de outras provas além dos documentos e 

laudo pericial. Versa o feito quanto à cobrança de seguro DPVAT, 

alegando a autora que foi vítima de acidente de trânsito e em decorrência 

apresenta quadro de sequela com redução permanente de sua 

capacidade laborativa. DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES 

AO RECEBIMENTO DO SEGUTO DPVAT - PRÊMIO NÃO PAGO PELA PARTE 

AUTORA – PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO – DA NÃO INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 257 DO STJ Primeiramente pela clareza da súmula 257 do STJ; 

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização.” (STJ, Súmula nº 257, 

DJ 29.08.2001). Segundo, pois como se sabe, a finalidade principal do 

seguro é estabelecer a garantia de uma indenização mínima. O pagamento 

resulta do simples evento danoso, tendo por base a responsabilidade 

objetiva dos usuários de veículo pelos danos pessoais que venham à 

causar independentemente de apuração de culpa, ou de pagamento do 

prêmio. Entende ainda a jurisprudência; “DPVAT. Cobrança. Invalidez 

parcial. Legitimidade passiva de qualquer seguradora integrante do polo de 

seguradoras que compõe o seguro DPVAT. A ausência de comprovação 

do pagamento do prêmio do seguro DPVAT não pode ser obstáculo para o 

pagamento de indenização.Sentença mantida. Recurso da ré não provido 

e não conhecido o da autora.” (TJSP, Apelação com Revisão nº 

0002532-75.2012.8.26.0664, 34ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. 

Rosa Maria de Andrade Nery, j. 25.03.2013)”. DO DIREITO AO 

RECEBIMENTO DO DPVAT De acordo com o art. 5o da Lei 6.194/74, para 

que haja o pagamento por invalidez, basta a prova do acidente e do dano 

advindo do sinistro, independentemente da existência de culpa. A ré 

impugnou ainda, o pedido sob o pretexto de que não havia provas 
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suficientes quanto à invalidez permanente, requerendo, na hipótese de 

condenação, que o valor fosse proporcional à lesão sofrida, nos termos 

da Lei n.º 6.194/74. Da análise do feito, entendo por devida a indenização 

à parte autora. Conforme documento acostado na exordial, em especial, o 

Boletim de Ocorrência (Id. 8859152), restou comprovado o acidente 

sofrido, dando conta que a invalidez permanente deu-se em razão do 

acidente sofrido. Nesse aspecto, o perito, em seu laudo, esclareceu a 

veracidade da incapacidade que acomete o autor e sua origem advinda de 

acidente automobilístico. Logo, fica estabelecido o nexo causal entre o 

acidente e a debilidade apresentada pelo autor. No tocante à lesão, 

inobstante ser um tanto delicada sua graduação, conforme a extensão 

das perdas anatômicas ou funcionais do indivíduo, a matéria é disciplinada 

por lei, não havendo como discordar, cabendo tão somente sua aplicação. 

O art. 12 da Lei 6.194/64 normatiza a utilização da tabela SUSEP por parte 

do CNSP, que está autorizado a expedir normas disciplinadoras e tarifas, 

detendo competência nos casos de indenização por invalidez permanente. 

A Lei apenas dirimiu o limite do quantum indenizatório, deixando ao órgão 

administrativo a função em que hipóteses o segurado terá direito à 

cobertura securitária. Quanto à lesão, deve corresponder ao grau de 

invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I 

e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinqüenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). O laudo pericial (Id. nº 21831880) 

concluiu que a parte autora apresenta incapacidade (50%) em mão direita 

(70%). Portanto, havendo prova da invalidez de caráter permanente e 

sequela com debilidade permanente do membro lesionado em razão do 

grau das lesões, tenho pela aplicação do art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 

6.194/74. Entendo, contudo, que o acidente foi posterior à vigência da Lei 

n.º 11.482/07, que o valor indenizatório é limitado em até R$ 13.500,00 

para o caso de invalidez permanente, como pleiteado. Estabelece a tabela 

SUSEP que na hipótese de invalidez caracterizada pela perda 

completa/parcial de algum dos membros pagar-se-á indenização à 

proporção sobre o percentual da perda funcional, sobre o qual se aplica o 

redutor apurado pelo expert, restando o cálculo na seguinte forma: 

Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez caracterizada 

pela perda completa pagar-se-á indenização à seguinte proporção: Lesão 

I; A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 13.500,00; B) perda parcial 

mão D: 70% C) Percentual do redutor apurado pelo perito e de acordo com 

a seguradora diante da ausência de irresignação: 50% D) Valor devido: A 

x B x C: R$ 4.725,00. Com isso, faz jus o autor ao recebimento de tal 

importância referente à lesão sofrida conforme indicado no laudo pericial. 

DA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por força da Súmula n.° 426, do Superior 

Tribunal de Justiça, os juros na hipótese de pagamento do seguro 

obrigatório DPVAT contam-se da citação. Relativamente à correção 

monetária, em que pese o pedido da ré para sua incidência a partir do 

ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou a matéria de que a 

atualização deve ser do evento danoso, na forma disciplinada na Súmula 

n.° 43, do STJ, conforme julgado a seguir citado: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – OBSCURIDADE - 

EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA 

– RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data da citação, 

pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção monetária 

incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula nº 43 do 

STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª CC do 

TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE DISSO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança 

para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da autora na importância 

de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Para fins de 

liquidação da sentença, o valor deverá ser atualizado com juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação, na forma do art. 405 do 

CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso. Pelo 

princípio da sucumbência e por entender que a autora decaiu apenas no 

quantum, condeno o réu ao pagamento das custas processuais, bem 

como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) 

reais, nos termos do art. 85, § 8º, III do novo Código de Processo Civil 

(RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000488-56.2017.8.11.0002 - 

CLASSE 198 - CNJ - VÁRZEA GRANDE). Decorrido o prazo recursal e não 

havendo manifestação das partes, arquivem-se os autos com as devidas 

baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado 

digitalmente) ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007202-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOILDE HILARIO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1007202-32.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: JOILDE HILARIO DE MORAES REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos... Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por JOILDE HILARIO DE 

MORAES em desfavor da SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A, alegando que foi vítima de acidente de trânsito 

ocasionando incapacidade permanente. Por ser medida de direito, requer a 

condenação da ré ao pagamento de 100% do valor do seguro no montante 

total de R$ 13.500,00, juntando procuração à Id. nº 9948166 e 

documentos. Realizada a audiência de conciliação, esta restou infrutífera, 

conforme termo de audiência juntado à Id. nº 10943281- Pág. 1. Citada, a 

ré ofertou a contestação juntada à Id. nº 10793032, alegando, em 

preliminar, alteração do polo passivo para Seguradora Líder, carência de 

ação – pela ausência de pedido na via administrativa e perante a Porto 

Seguro, ausência de comprovante de endereço para fixação do foro. No 

mérito, aduz insuficiência probatória, nexo causal e que inexiste prova da 

invalidez e seu grau e que, acaso constatada, deve ser atendida a tabela 

de quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com correção a partir da 

propositura da ação e juros da citação, vez que constitucional a Medida 

Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 11.945/09. Requer o 

acolhimento das preliminares ou a improcedência do pedido. Junta 

procuração/substabelecimento e documentos. Da contestação falou o 

autor à Id. nº 11355351. A fim de quantificar a lesão sofrida pela parte 

autora, nomeei perito à Id. nº 16184195, juntando o laudo pericial à Id. nº 

20081059. Intimadas as partes para falarem sobre o laudo, ambos 

manifestaram-se, vindo-me conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO: Julgo esta ação antecipadamente por entender 

que prescinde de outras provas além dos documentos e laudo pericial. 

Versa o feito quanto à cobrança de seguro DPVAT, alegando a autora que 

foi vítima de acidente de trânsito e em decorrência apresenta quadro de 

sequela com redução permanente de sua capacidade laborativa. DO 

DIREITO AO RECEBIMENTO DO DPVAT. De acordo com o art. 5o da Lei 

6.194/74, para que haja o pagamento por invalidez, basta à prova do 

acidente e do dano advindo do sinistro, independentemente da existência 

de culpa. A ré impugnou o pedido sob o pretexto de que não havia provas 

suficientes quanto à invalidez permanente, requerendo, na hipótese de 

condenação, que o valor fosse proporcional à lesão sofrida, nos termos 

da Lei n.º 6.194/74. Da análise do feito, entendo devida a indenização à 
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parte autora. Conforme documento acostado na exordial, inclusive Boletim 

de Ocorrência (Id. nº 9948166), restou comprovado o acidente sofrido, 

dando conta que a invalidez permanente deu-se em razão do acidente 

sofrido. Nesse aspecto, o perito, em seu laudo, esclareceu a veracidade 

da incapacidade que acomete o autor e sua origem advinda de acidente 

automobilístico. Logo, fica estabelecido o nexo causal entre o acidente e a 

debilidade apresentada pelo autor. No tocante à lesão, inobstante ser um 

tanto delicada sua graduação, conforme a extensão das perdas 

anatômicas ou funcionais do indivíduo, a matéria é disciplinada por lei, não 

havendo como discordar, cabendo tão somente sua aplicação. O art. 12 

da Lei 6.194/64 normatiza a utilização da tabela SUSEP por parte do CNSP, 

que está autorizado a expedir normas disciplinadoras e tarifas, detendo 

competência nos casos de indenização por invalidez permanente. A Lei 

apenas dirimiu o limite do quantum indenizatório, deixando ao órgão 

administrativo a função em que hipóteses o segurado terá direito à 

cobertura securitária. Quanto à lesão, deve corresponder ao grau de 

invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I 

e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). O laudo pericial (Id. nº 20081059) 

concluiu que a autora apresenta invalidez parcial incompleta (10%) em 

estrutura craniofacial 100%. Portanto, havendo prova da invalidez de 

caráter definitivo de forma intensa, sem possibilidade de recuperação e 

sequela com debilidade permanente parcial do membro lesionado em razão 

do grau das lesões, tenho pela aplicação do art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 

6.194/74. Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez 

caracterizada pela perda completa pagar-se-á indenização à seguinte 

proporção: Lesão I: A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 

13.500,00; B) perda parcial incompleta Est. craniofacial: 100% C) 

Percentual do redutor apurado pelo perito e de acordo com a seguradora 

diante da ausência de irresignação: 10% D) Valor devido: A x B x C: R$ 

1.350,00. Com isso, faz jus o autor ao recebimento de tal importância 

referente à lesão sofrida, valor, inclusive, tacitamente reconhecido pela 

seguradora. DA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por força da Súmula n.° 426, 

do Superior Tribunal de Justiça , os juros na hipótese de pagamento do 

seguro obrigatório DPVAT contam-se da citação. Relativamente à 

correção monetária, em que pese o pedido da ré para sua incidência a 

partir do ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou a matéria de que a 

atualização deve ser do evento danoso, na forma disciplinada na Súmula 

n.° 43, do STJ , conforme julgado a seguir citado: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – OBSCURIDADE - 

EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA 

– RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data da citação, 

pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção monetária 

incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula nº 43 do 

STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª CC do 

TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE DISSO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança 

para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da autora na importância 

de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais). Para fins de liquidação da 

sentença, o valor deverá ser atualizado com juros de 1% (um por cento) 

ao mês a partir da citação, na forma do art. 405 do CC/2002, e correção 

monetária pelo INPC desde o evento danoso. Pelo princípio da 

sucumbência e por entender que a autora decaiu apenas no quantum, 

condeno o réu ao pagamento das custas processuais, bem como, verbas 

advocatícias, que arbitro em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos) reais, nos 

termos do art. 85, § 8º, III do novo Código de Processo Civil (RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 31993-/2018 - CLASSE 198 - CNJ - VÁRZEA 

GRANDE - Número do Protocolo: 31993/2018 - Data de Julgamento: 

16-05-2018). Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação das 

partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) ESTER 

BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002944-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR JOSE LEITE DE MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1002944-76.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): JOACIR JOSE LEITE DE MAGALHAES REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por JOACIR JOSE LEITE DE 

MAGALHAES em desfavor da SEGURADORA LÍDER, alegando que foi 

vítima de um acidente de trânsito ocasionando invalidez permanente. Por 

entender ser devido o recebimento do seguro, requer a condenação da ré 

ao pagamento de 100% do valor do seguro R$ 13.500,00, juntando 

procuração à Id. nº 6680261 - Pág. 1 e documentos. Realizada a audiência 

de conciliação, esta a audiência restou infrutífera, conforme termo de 

audiência juntado à Id. nº 8263755. Citada, a ré ofertou a contestação 

juntada à Id. nº 13388144, alegando, em preliminar, alteração do polo 

passivo para Seguradora Líder, carência de ação - ausência de pedido 

administrativo. No mérito, aduz insuficiência probatória, nexo causal e que 

inexiste prova da invalidez e seu grau e que, acaso constatada, deve ser 

atendida a tabela de quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com 

correção a partir da propositura da ação e juros da citação, vez que 

constitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 

11.945/09. Requer o acolhimento das preliminares ou a improcedência do 

pedido. Junta procuração, substabelecimentos e documentos. Da 

contestação falou o autor à Id. nº 13722939. A fim de quantificar a lesão 

sofrida pela parte autora, à Id. nº 19247997, nomeei perito, que juntou o 

laudo à Id. nº 23834228. Intimadas as partes para falarem sobre o laudo 

pericial, ambas manifestaram-se, vindo-me conclusos. É O RELATÓRIO. 

PONDERO E DECIDO: Pleiteia o autor a condenação da ré ao pagamento do 

seguro DPVAT, argumentando ter sofrido acidente automobilístico e faz 

jus ao recebimento o prêmio. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: 

Julgo esta ação antecipadamente por entender que prescinde de outras 

provas além dos documentos e laudo pericial. Versa o feito quanto à 

cobrança de seguro DPVAT, alegando a autora que foi vítima de acidente 

de trânsito e em decorrência apresenta quadro de sequela com redução 

permanente de sua capacidade laborativa. DO DIREITO AO RECEBIMENTO 

DO DPVAT De acordo com o art. 5o da Lei 6.194/74, para que haja o 

pagamento por invalidez, basta a prova do acidente e do dano advindo do 

sinistro, independentemente da existência de culpa. A ré impugnou ainda, 

o pedido sob o pretexto de que não havia provas suficientes quanto à 

invalidez permanente, requerendo, na hipótese de condenação, que o 

valor fosse proporcional à lesão sofrida, nos termos da Lei n.º 6.194/74. 

Da análise do feito, entendo por devida a indenização à parte autora. 

Conforme documento acostado na exordial, em especial, o Boletim de 

Ocorrência (Id. 6680380- Pág. 1-2), restou comprovado o acidente sofrido, 

dando conta que a invalidez permanente deu-se em razão do acidente 

sofrido. Nesse aspecto, o perito, em seu laudo, esclareceu a veracidade 

da incapacidade que acomete o autor e sua origem advinda de acidente 

automobilístico. Logo, fica estabelecido o nexo causal entre o acidente e a 

debilidade apresentada pelo autor. No tocante à lesão, inobstante ser um 

tanto delicada sua graduação, conforme a extensão das perdas 

anatômicas ou funcionais do indivíduo, a matéria é disciplinada por lei, não 
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havendo como discordar, cabendo tão somente sua aplicação. O art. 12 

da Lei 6.194/64 normatiza a utilização da tabela SUSEP por parte do CNSP, 

que está autorizado a expedir normas disciplinadoras e tarifas, detendo 

competência nos casos de indenização por invalidez permanente. A Lei 

apenas dirimiu o limite do quantum indenizatório, deixando ao órgão 

administrativo a função em que hipóteses o segurado terá direito à 

cobertura securitária. Quanto à lesão, deve corresponder ao grau de 

invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I 

e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinqüenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). O laudo pericial (Id. nº 23834228) 

concluiu que a parte autora apresenta incapacidade (50%) em joelho 

esquerdo (25%). Portanto, havendo prova da invalidez de caráter 

permanente e sequela com debilidade permanente do membro lesionado 

em razão do grau das lesões, tenho pela aplicação do art. 3º, § 1º, I, da 

Lei n.° 6.194/74. Entendo, contudo, que o acidente foi posterior à vigência 

da Lei n.º 11.482/07, que o valor indenizatório é limitado em até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente, como pleiteado. 

Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez caracterizada 

pela perda completa/parcial de algum dos membros pagar-se-á 

indenização à proporção sobre o percentual da perda funcional, sobre o 

qual se aplica o redutor apurado pelo expert, restando o cálculo na 

seguinte forma: Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez 

caracterizada pela perda completa pagar-se-á indenização à seguinte 

proporção: Lesão I; A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 

13.500,00; B) perda parcial joelho esquerdo: 25% C) Percentual do redutor 

apurado pelo perito e de acordo com a seguradora diante da ausência de 

irresignação: 50% D) Valor devido: A x B x C: R$ 1.687,50. Com isso, faz 

jus o autor ao recebimento de tal importância referente à lesão sofrida 

conforme indicado no laudo pericial. DA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por 

força da Súmula n.° 426, do Superior Tribunal de Justiça, os juros na 

hipótese de pagamento do seguro obrigatório DPVAT contam-se da 

citação. Relativamente à correção monetária, em que pese o pedido da ré 

para sua incidência a partir do ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou 

a matéria de que a atualização deve ser do evento danoso, na forma 

disciplinada na Súmula n.° 43, do STJ, conforme julgado a seguir citado: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – 

OBSCURIDADE - EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E 

JUROS DE MORA – RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data 

da citação, pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção 

monetária incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula 

nº 43 do STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª 

CC do TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE DISSO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança 

para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da autora na importância 

de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). Para fins de liquidação da sentença, o valor deverá ser 

atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, na 

forma do art. 405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o 

evento danoso. Pelo princípio da sucumbência e por entender que a autora 

decaiu apenas no quantum, condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais, bem como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 1.500,00 

(mil e quinhentos) reais, nos termos do art. 85, § 8º, III do novo Código de 

Processo Civil (RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 

1000488-56.2017.8.11.0002 - CLASSE 198 - CNJ - VÁRZEA GRANDE). 

Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES 

JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008779-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ASSIS DE FIGUEIREDO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1008779-45.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): JORGE ASSIS DE FIGUEIREDO FILHO REU: SEGURADORA 

LÍDER Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT proposta por JORGE ASSIS DE FIGUEIREDO FILHO em desfavor da 

SEGURADORA LÍDER, alegando que foi vítima de um acidente de trânsito 

ocasionando invalidez permanente. Por entender ser devido o recebimento 

do seguro, requer a condenação da ré ao pagamento de 100% do valor do 

seguro R$ 13.500,00, juntando procuração à Id. nº 10859680 - Pág. 1 e 

documentos. Realizada a audiência de conciliação, esta a audiência restou 

infrutífera, conforme termo de audiência juntado à Id. nº 12286675. Citada, 

a ré ofertou a contestação juntada à Id. nº 13388144, alegando, em 

preliminar, carência de ação - ausência de pedido administrativo e perante 

a Porto Seguro, ausência de comprovante de endereço para fixação do 

foro. No mérito, aduz insuficiência probatória, nexo causal e que inexiste 

prova da invalidez e seu grau e que, acaso constatada, deve ser atendida 

a tabela de quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com correção a 

partir da propositura da ação e juros da citação, vez que constitucional a 

Medida Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 11.945/09. Requer o 

acolhimento das preliminares ou a improcedência do pedido. Junta 

procuração, substabelecimentos e documentos. Da contestação falou o 

autor à Id. nº 12406708. A fim de quantificar a lesão sofrida pela parte 

autora, à Id. nº 18917264, nomeei perito, que juntou o laudo à Id. nº 

21188476. Intimadas as partes para falarem sobre o laudo pericial, ambas 

manifestaram-se, vindo-me conclusos. É O RELATÓRIO. PONDERO E 

DECIDO: Pleiteia o autor a condenação da ré ao pagamento do seguro 

DPVAT, argumentando ter sofrido acidente automobilístico e faz jus ao 

recebimento o prêmio. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: Julgo 

esta ação antecipadamente por entender que prescinde de outras provas 

além dos documentos e laudo pericial. Versa o feito quanto à cobrança de 

seguro DPVAT, alegando a autora que foi vítima de acidente de trânsito e 

em decorrência apresenta quadro de sequela com redução permanente de 

sua capacidade laborativa. DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO DPVAT De 

acordo com o art. 5o da Lei 6.194/74, para que haja o pagamento por 

invalidez, basta a prova do acidente e do dano advindo do sinistro, 

independentemente da existência de culpa. A ré impugnou ainda, o pedido 

sob o pretexto de que não havia provas suficientes quanto à invalidez 

permanente, requerendo, na hipótese de condenação, que o valor fosse 

proporcional à lesão sofrida, nos termos da Lei n.º 6.194/74. Da análise do 

feito, entendo por devida a indenização à parte autora. Conforme 

documento acostado na exordial, em especial, o Boletim de Ocorrência (Id. 

10859680), restou comprovado o acidente sofrido, dando conta que a 

invalidez permanente deu-se em razão do acidente sofrido. Nesse 

aspecto, o perito, em seu laudo, esclareceu a veracidade da incapacidade 

que acomete o autor e sua origem advinda de acidente automobilístico. 

Logo, fica estabelecido o nexo causal entre o acidente e a debilidade 

apresentada pelo autor. No tocante à lesão, inobstante ser um tanto 

delicada sua graduação, conforme a extensão das perdas anatômicas ou 

funcionais do indivíduo, a matéria é disciplinada por lei, não havendo como 

discordar, cabendo tão somente sua aplicação. O art. 12 da Lei 6.194/64 
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normatiza a utilização da tabela SUSEP por parte do CNSP, que está 

autorizado a expedir normas disciplinadoras e tarifas, detendo 

competência nos casos de indenização por invalidez permanente. A Lei 

apenas dirimiu o limite do quantum indenizatório, deixando ao órgão 

administrativo a função em que hipóteses o segurado terá direito à 

cobertura securitária. Quanto à lesão, deve corresponder ao grau de 

invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I 

e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinqüenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). O laudo pericial (Id. nº 21188476) 

concluiu que a parte autora apresenta incapacidade (25%) em joelho 

esquerdo (25%). Portanto, havendo prova da invalidez de caráter 

permanente e sequela com debilidade permanente do membro lesionado 

em razão do grau das lesões, tenho pela aplicação do art. 3º, § 1º, I, da 

Lei n.° 6.194/74. Entendo, contudo, que o acidente foi posterior à vigência 

da Lei n.º 11.482/07, que o valor indenizatório é limitado em até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente, como pleiteado. 

Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez caracterizada 

pela perda completa/parcial de algum dos membros pagar-se-á 

indenização à proporção sobre o percentual da perda funcional, sobre o 

qual se aplica o redutor apurado pelo expert, restando o cálculo na 

seguinte forma: Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez 

caracterizada pela perda completa pagar-se-á indenização à seguinte 

proporção: Lesão I; A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 

13.500,00; B) perda parcial joelho esquerdo: 25% C) Percentual do redutor 

apurado pelo perito e de acordo com a seguradora diante da ausência de 

irresignação: 25% D) Valor devido: A x B x C: R$ 843,75. Com isso, faz 

jus o autor ao recebimento de tal importância referente à lesão sofrida 

conforme indicado no laudo pericial. DA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por 

força da Súmula n.° 426, do Superior Tribunal de Justiça, os juros na 

hipótese de pagamento do seguro obrigatório DPVAT contam-se da 

citação. Relativamente à correção monetária, em que pese o pedido da ré 

para sua incidência a partir do ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou 

a matéria de que a atualização deve ser do evento danoso, na forma 

disciplinada na Súmula n.° 43, do STJ, conforme julgado a seguir citado: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – 

OBSCURIDADE - EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E 

JUROS DE MORA – RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data 

da citação, pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção 

monetária incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula 

nº 43 do STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª 

CC do TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE DISSO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança 

para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da autora na importância 

de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos). Para fins de liquidação da sentença, o valor deverá ser 

atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, na 

forma do art. 405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o 

evento danoso. Pelo princípio da sucumbência e por entender que a autora 

decaiu apenas no quantum, condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais, bem como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 1.500,00 

(mil e quinhentos) reais, nos termos do art. 85, § 8º, III do novo Código de 

Processo Civil (RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 

1000488-56.2017.8.11.0002 - CLASSE 198 - CNJ - VÁRZEA GRANDE). 

Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES 

JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002061-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSADIR RONDON MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERODILCE SANTOS GUIMARAES OAB - MT16518-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))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1002061-95.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ROSADIR RONDON MENDES REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos... Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por ROSADIR RONDON 

MENDES em desfavor da SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A, alegando que foi vítima de acidente de trânsito 

ocasionando incapacidade permanente. Por ser medida de direito, requer a 

condenação da ré ao pagamento de 100% do valor do seguro no montante 

total de R$ 13.500,00, juntando procuração à Id. nº 12298078 e 

documentos. Realizada a audiência de conciliação, esta restou infrutífera, 

conforme termo de audiência juntado à Id. nº 13443740 - Pág. 1. Citada, a 

ré ofertou a contestação juntada à Id. nº 13583338, alegando, em 

preliminar, da inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, carência de 

ação – pela ausência de pedido na via administrativa e perante a Porto 

Seguro, ausência de laudo do IML. No mérito, aduz insuficiência 

probatória, nexo causal e que inexiste prova da invalidez e seu grau e 

que, acaso constatada, deve ser atendida a tabela de quantificação até o 

limite de R$ 13.500,00, com correção a partir da propositura da ação e 

juros da citação, vez que constitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e 

a decorrente Lei n.° 11.945/09. Requer o acolhimento das preliminares ou 

a improcedência do pedido. Junta procuração/substabelecimento e 

documentos. Da contestação falou o autor à Id. nº 19163171. A fim de 

quantificar a lesão sofrida pela parte autora, nomeei perito à Id. nº 

18969334, juntando o laudo pericial à Id. nº 21188273. Intimadas as partes 

para falarem sobre o laudo, ambos manifestaram-se, vindo-me conclusos 

para sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: Julgo esta ação 

antecipadamente por entender que prescinde de outras provas além dos 

documentos e laudo pericial. Versa o feito quanto à cobrança de seguro 

DPVAT, alegando a autora que foi vítima de acidente de trânsito e em 

decorrência apresenta quadro de sequela com redução permanente de 

sua capacidade laborativa. DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO DPVAT. De 

acordo com o art. 5o da Lei 6.194/74, para que haja o pagamento por 

invalidez, basta à prova do acidente e do dano advindo do sinistro, 

independentemente da existência de culpa. A ré impugnou o pedido sob o 

pretexto de que não havia provas suficientes quanto à invalidez 

permanente, requerendo, na hipótese de condenação, que o valor fosse 

proporcional à lesão sofrida, nos termos da Lei n.º 6.194/74. Da análise do 

feito, entendo devida a indenização à parte autora. Conforme documento 

acostado na exordial, inclusive Boletim de Ocorrência (Id. nº 12298261), 

restou comprovado o acidente sofrido, dando conta que a invalidez 

permanente deu-se em razão do acidente sofrido. Nesse aspecto, o 

perito, em seu laudo, esclareceu a veracidade da incapacidade que 

acomete o autor e sua origem advinda de acidente automobilístico. Logo, 

fica estabelecido o nexo causal entre o acidente e a debilidade 

apresentada pelo autor. No tocante à lesão, inobstante ser um tanto 

delicada sua graduação, conforme a extensão das perdas anatômicas ou 

funcionais do indivíduo, a matéria é disciplinada por lei, não havendo como 

discordar, cabendo tão somente sua aplicação. O art. 12 da Lei 6.194/64 

normatiza a utilização da tabela SUSEP por parte do CNSP, que está 

autorizado a expedir normas disciplinadoras e tarifas, detendo 

competência nos casos de indenização por invalidez permanente. A Lei 

apenas dirimiu o limite do quantum indenizatório, deixando ao órgão 

administrativo a função em que hipóteses o segurado terá direito à 
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cobertura securitária. Quanto à lesão, deve corresponder ao grau de 

invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I 

e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). O laudo pericial (Id. nº 21188273) 

concluiu que a autora apresenta invalidez parcial incompleta (50%) em 

polegar esquerdo 25%. Portanto, havendo prova da invalidez de caráter 

definitivo de forma intensa, sem possibilidade de recuperação e sequela 

com debilidade permanente parcial do membro lesionado em razão do grau 

das lesões, tenho pela aplicação do art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 6.194/74. 

Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez caracterizada 

pela perda completa pagar-se-á indenização à seguinte proporção: Lesão 

I: A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 13.500,00; B) perda parcial 

incompleta polegar D: 25% C) Percentual do redutor apurado pelo perito e 

de acordo com a seguradora diante da ausência de irresignação: 50% D) 

Valor devido: A x B x C: R$ 1.687,50. Com isso, faz jus o autor ao 

recebimento de tal importância referente à lesão sofrida, valor, inclusive, 

tacitamente reconhecido pela seguradora. DA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA 

Por força da Súmula n.° 426, do Superior Tribunal de Justiça , os juros na 

hipótese de pagamento do seguro obrigatório DPVAT contam-se da 

citação. Relativamente à correção monetária, em que pese o pedido da ré 

para sua incidência a partir do ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou 

a matéria de que a atualização deve ser do evento danoso, na forma 

disciplinada na Súmula n.° 43, do STJ , conforme julgado a seguir citado: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – 

OBSCURIDADE - EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E 

JUROS DE MORA – RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data 

da citação, pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção 

monetária incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula 

nº 43 do STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª 

CC do TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE DISSO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança 

para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da autora na importância 

de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). Para fins de liquidação da sentença, o valor deverá ser 

atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, na 

forma do art. 405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o 

evento danoso. Pelo princípio da sucumbência e por entender que a autora 

decaiu apenas no quantum, condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais, bem como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 2.500,00 

(dois mil e quinhentos) reais, nos termos do art. 85, § 8º, III do novo Código 

de Processo Civil (RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 31993-/2018 - 

CLASSE 198 - CNJ - VÁRZEA GRANDE - Número do Protocolo: 

31993/2018 - Data de Julgamento: 16-05-2018). Decorrido o prazo 

recursal e não havendo manifestação das partes, arquivem-se os autos 

com as devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009577-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON FERREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

SENTENÇA Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta 

por WANDERSON FERREIRA SANTOS, devidamente qualificada nos autos, 

em desfavor de BANCO BRADESCARD S.A, também qualificado, que, em 

síntese, informa e pleiteia o seguinte: Afirma que possui relação jurídica 

com a requerida, que esta relação se baseia em uma oferta de cartão de 

crédito, da peça inicial se extrai que o autor assinara o contrato com a 

proposta de fornecimento dos serviços da requerida, extrai-se ainda que 

no ato da contratação fora xerografado os documentos do autos bem 

como comprovante de endereço. Afirma o requerente que o cartão 

alhures informado nunca chegou às mãos do autor. E, para a grande 

surpresa do autor seu nome fora tombado nos órgãos de proteção ao 

crédito, sendo como fato gerador o cartão n.º 4283041213999000, que 

gerou a dívida no valor de R$530,37(Quinhentos e trinta reais e trinta e 

sete centavos), vencida em 12/09/2016. Salienta o autor que nuca 

participou de qualquer relação jurídica que desse causa a qualquer 

procedimento que terminasse pelo tombamento do nome do autor naquele 

cadastro. Confirma o autor que em contato com a requerida esta informou 

que o cartão fora mesmo entregue e desbloqueado, mas no entanto, não 

pode dizer quem é a pessoa que recebeu e desbloqueou o cartão em 

comento. Arremata sua exordial requerendo: As benesses da Justiça 

gratuita; Seja deferido a tutela antecipada; Seja a requerida intimada a 

fornecer todos os documentos comprobatórios inclusive o contrato 

assinado; seja condenado a requerida a indenizar o autor no aporte de R$ 

10.000,00 (dez mil reais); pede que seja a parte promovida seja 

condenada ao pagamento de custas processuais e honorários de 

sucumbências em 4 URH (unidade real de honorários), no valor de 

R$3.520,20 (três mil, quinhentos e vinte reais e vinte centavos). Com a 

peça inaugural o autor juntou: procuração, declaração de gratuidade de 

justiça, documento de identificação e extrato do Serasa. Recebi a peça 

inicial, concedi a tutela conforme o requerido, bem como determinei a 

citação/intimação da requerida. Devidamente citada a requerida aportou 

sua peça de defesa tempestivamente. Na sua preliminar a requerida 

peticionou informando a necessidade de inclusão de outra empresa no 

polo passivo da demanda, pois informa ser pessoa jurídica totalmente 

distinta do Banco Bradesco, e assim o sendo requer seja incluído no polo 

passivo da demanda o banco CBSS e a exclusão da requerida do polo 

passivo da demanda. Afirma que o autor utilizou do cartão referido, 

realizando diversas compras como mesmo, contudo afirma que em que 

pese as alegações de fraude por parte do autor o mesmo realizou alguns 

pagamentos, afirma que tal conduta não condiz com a conduta de um 

fraudador. Aduz o requerido que ao inserir o nome do autor no rol dos 

maus pagadores agiu no exercício legal do direito, outrossim traz em baila 

a hipótese de que o autor possui outras inscrições em seu nome sendo 

neste caso indevida a indenização por dano moral. A requerida traz ainda 

hipótese acerca da exigência da notificação prévia, sendo este requisito 

para que seja dado razão para propositura de qualquer ação judicial para 

questionamento de direitos. Sumular nº 359 do STJ “CABE AO ÓRGÃO 

MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO A 

NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR ANTES DE PROCEDER À INSCRIÇÃO”. Ao 

final a requerida arremata requerendo que todos os pedidos sejam 

julgados improcedentes com a consequente condenação da parte autora 

em litigância de má fé. Com a peça de defesa a requerida juntou o contrato 

devidamente assinado pelo autor, juntou documentos pessoais, foto 

presencial esta retirada no ato da assinatura do contrato, contrato de 

seguro assinado, carta de preposição e substabelecimento. Da 

impugnação Tempestivamente o autor apresentou a impugnação a 

contestação e ratificou todos os elementos apresentados na pela inicial, 

na mesma oportunidade o autor impugnou também todas as alegações da 

requerida. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Julgo esta ação 

antecipadamente por não terem as partes assim manifestado acerca da 

dilação de provas. Cumpre ressaltar que o magistrado tem o dever-poder 

de julgar antecipadamente a lide, desprezando a produção de provas ao 

constatar que as provas documentais acostadas aos autos possui 
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suficiente força probante para nortear e instruir seu entendimento. Assim, 

nada impede que o juiz julgue desde logo a causa. Assim, em regra, 

quando a matéria controvertida nos autos é exclusivamente de direito ou, 

sendo de direito e de fato, a causa estiver madura para julgamento de 

mérito pode o juiz, mediante criteriosa avaliação dos elementos probatórios 

carreados, julgar antecipadamente a lide. Com efeito, a finalidade das 

provas é a formação da convicção do julgador em torno dos fatos, razão 

pela qual o juiz é o destinatário das provas, visto que é ele que deverá se 

convencer das verdades dos fatos para dar a solução jurídica à demanda. 

A proposito colaciono o entendimento alicerçado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Para dar correta solução jurídica ao 

litígio. O juiz pode dispensar a produção das provas que achar 

desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei 

processual, sem que isso configure supressão do direito de defesa das 

partes. Estando os fatos demonstrados por documentos, desnecessário a 

dilação probatória" (TJMT - Ap 58294/2016, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/07/2016, 

Publicado no DJE 01/08/2016) DOS FATOS Trata-se de Ação Declaratória 

c/c Danos Morais, alegando o autor que não possui débitos com o réu por 

possuir relação comercial, sendo indevida a restrição de crédito lançada 

em seu nome. Após análise dos fatos e provas, entendo que a pretensão 

inaugural não deve prosperar. O autor Irresigna-se contra restrição 

lançada em seu nome por débito de R$ 530,37(Quinhentos e trinta reais e 

trinta e sete centavos), vencida em 12/09/2016 que diz não reconhecer 

pela ausência de entrega do famigerado cartão. Ao ofertar sua 

contestação o réu trouxe aos autos telas sistêmicas produzidas de forma 

unilateral indicando utilização regular e inclusive apontando ter o autor 

realizado alguns pagamentos, trouxe ainda o contrato assinado bem como 

alguns documentos do autor apresentado durante o certame de 

contratação dos serviços disponibilizado pela requerida. Ainda que a 

autora negue conhecer a origem do débito, os elementos dos autos 

levam-me a concluir de forma diversa, ou seja, a autora efetivamente 

firmou contrato de prestação de serviços com a requerida, vindo 

posteriormente a juízo, de maneira falaciosa, arguir não ter mantido 

relação comercial. Outrossim, diante da alegação de inexistência de débito 

e considerando a documentação juntada nos autos pelo réu, que 

efetivamente comprova a contratação e inclusive o uso com alguns 

pagamentos efetuados, caberia o autor a contraprova e afastamento 

desses elementos, o que, contudo, não se desincumbiu, deixando de 

produzir qualquer prova do alegado. Talvez a parte tenha ingressado com 

a presente demanda por não ter tido condições de liquidar o débito que 

diga se trata se de uma valor acessível ao homem médio 

R$530,37(Quinhentos e trinta reais e trinta e sete centavos), vencida em 

12/09/2016. Talvez, simplesmente para obter tutela jurisdicional para 

afastar a restrição de crédito, ou, ainda, para obter indenização, 

imaginando que a instituição prestadora dos serviços por volume de 

documentos ou descontrole em seus arquivos, não obteria em tempo hábil 

os documentos para defender-se, o que, lamentavelmente, tenho visto à 

exaustão nos últimos tempos. Contudo, por qualquer ótica que analise a 

conduta do autor, por certo agiu em total má-fé, utilizando o Judiciário para 

obter ilegal provimento para declarar inexistente débito que assumiu e 

realizou, induzindo, de forma escancarada e fraudulenta, a erro o juízo, 

devendo sua conduta ser severamente punida, na forma do art. 79, do 

NCPC. Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé 

como autor, réu ou inter-veniente. DAS PROVAS A requerente apresenta 

junto com a peça inicial o extrato expedido pela empresa 

SERASA-EXPERIAM onde consta o contrato nº 4283041213999000, com 

data de vencimento em 12/09/2016, data da inclusão no valor de R$ 

530,00 (quinhentos e trinta reais). Observo que ao analisar o extrato em 

baila, verifico que no ID Nº 12531194, que a requerida faz apresentação 

de outras inserções contendo outros registros de inserção/inscrição no 

nome do requerente, o que não fora impugnado pelo autor, vejamos: 

EMPRESA DATA: INCLUSÃO EM: EXCLUSÃO EM: VALOR R$ CONTRATO 

Nº 1-BANCO SEMEAR S.A Junho/2016 R$ 1.288,00 Observando a tabela 

acima fica evidente que o requerente possuía outras inserções na 

instituição SERASA- EXPERIAN/ SPC na data da inscrição em discussão 

nos presentes autos. DA ALEGADA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA O ponto de 

prova nesta demanda reside na existência ou não de dívida (“AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL/MATERIAL E PEDIDO DE LIMINAR DE TUTÉLA 

ACAUTELATÓRIA”) que pudesse dar guarida à anotação de restrição no 

nome do autor no Serasa e SPC e, conseqüentemente, eventual 

condenação por perdas e danos por anotação indevida. Malgrado as 

assertivas do autor, tenho que se trata de verdadeira confissão à 

aventura jurídica que engendrou em desfavor do réu. Saliento, também, 

conforme alega o autor em sua inicial que jamais utilizou dos serviços da 

requerida, sendo alegado ainda que outra pessoa utilizou os serviços ao 

qual ensejou o lançamento na entidade protetora de crédito. O autor não 

disse em sua inicial que a dívida poderia ter sido originada por documentos 

extraviados. Aliás, sequer houve impugnação à assinatura dos serviços 

contratados, fazendo-me presumir que esta ação foi intentada com a 

simples intenção de prejudicar o réu ou obter vantagem ilícita. Com relação 

à má-fé, cediço que ela não é presumida, mas deve ser comprovada. In 

casu, o próprio autor provou seu intento de litigar em má-fé, induzindo este 

juízo a erro e faltando com a verdade e, por isso, deve assumir as penas 

por seus atos. Nesse sentido é a jurisprudência: DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. FATO 

CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. VALOR FIXADO A TÍTULO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDO. I 

- Desincumbindo o autor do ônus probatório concernente a fato 

constitutivo de seu direito, impõe-se a improcedência do pleito exordial, 

nos termos dos artigos 333, I e 396 da legislação processual civil. II - Se 

dos autos resultar demonstrada a alteração da verdade dos fatos, 

protelando o cumprimento de obrigação regularmente constituída, o pedido 

há de ser julgado improcedente, com a condenação em litigância de má-fé. 

III - Não havendo condenação de mérito, os honorários do advogado são 

fixados nos termos do par. 4º, do art. 20, do CPC. Apelo conhecido e 

improvido."(Apelação Cível nº 67396-4/188 (200201982999), 4ª Câmara 

Cível do TJGO, Goiânia, Rel. Des. Borges de Almeida. j. 27.02.2003, 

unânime, DJ 25.03.2003). DA NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PREVIA 

Alega a requerida a inexistência da notificação previa do autor/consumidor 

antes de ser tombado seu nome naquele cadastro dos inadimplentes, no 

entanto tenho que razão assiste ao requerente pois, a sumula 359 do STJ 

é clara ao destacar que: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição." Por fim, o não envio da notificação ao consumidor enseja 

indenização por danos morais na modalidade in re ipsa, é dizer, sem a 

necessidade de se questionar acerca da existência do abalo moral, uma 

vez ser esse presumido, conforme jurisprudência pacífica do STJ (REsp 

649104 / RJ, DJe 26/10/2009). DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS Demonstrada a origem da dívida e a tentativa do autor em 

locupletar-se ilicitamente, faltando com a verdade que deve servir de norte 

para todos os litigantes nos processos judiciais, perde-se o objeto à 

condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, pois 

não existe dano e, conseqüentemente, culpa e nexo causal a ensejar o 

arbitramento da verba condenatória. Ademais, nota-se que quando da 

inscrição do nome do requerente nos cadastros de inadimplentes, já havia 

outras anteriores efetuada conforme se verifica, inscrições estas 

tombadas pelos respectivos registos, já demonstradas nesta Sentença, 

lançados pela Instituição Banco Semear S.A e agora pela requerida e por 

pendências financeiras alheias ao presente processo, pelo que não pode 

ser comparado a consumidor que mantém em dia suas obrigações e foi 

surpreendido por uma anotação insubsistente, referente à dívida que não 

assumiu. Neste particular, saliente-se que o autor não se desincumbiu a 

contento do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, ao 

menos logo, então provar que as outras inserções eram e são indevidas 

também. Após reiterados julgados no mesmo sentido, o STJ editou a 

Súmula 385, que assim dispõe: "Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". 

Com efeito, não houve qualquer ilícito. A requerida cumpriu o ônus que lhe 

incumbia, apresentando provas que justifica a inscrição do nome da 

apelante nos órgãos de proteção ao crédito, que se deu no exercício 

regular do direito de cobrança por inadimplência, o que afasta o pedido em 

condenação por dano moral. Aliás, o art. 188 do Código Civil dispõe: “Art. 

188. Não constituem atos ilícitos: I - os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito reconhecido; (...)” Sobre este dispositivo 

leciona Maria Helena Diniz: “Atos lesivos que não são ilícitos: Há hipóteses 

excepcionais que não constituem atos ilícitos apesar de causarem danos 

aos direitos de outrem, isto porque o procedimento lesivo do agente, por 

motivo legítimo estabelecido em lei, não acarreta dever de indenizar, 

porque a própria norma jurídica lhe retira a qualificação de ilícito. Assim, 

ante o artigo sub examine não são ilícitos: a legítima defesa, o exercício 

regular de um direito e o estado de necessidade. (...) Exercício regular de 
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um direito reconhecido: Se alguém no uso normal de um direito lesar 

outrem não terá qualquer responsabilidade pelo dano, por não ser um 

procedimento ilícito.” (Novo Código Civil Comentado, Coord. Ricardo Fiúza, 

Saraiva, São Paulo - SP, 2003, p. 186). Nesse contexto, à vista da 

inequívoca contratualidade e da inadimplência da apelante, hialino está que 

a empresa recorrida não praticou qualquer ilicitude, ao revés, agiu no 

exercício regular de direito quando promoveu a questionada negativação. 

DA ATUAÇÃO DO PROCURADOR DO AUTOR Reconhecida a litigância de 

má-fé do autor, não me parece crível que seu procurador tenha sido 

ludibriado pela parte constituinte, pois a má-fé da parte consta da própria 

inicial, quando a parte afirma que o débito apontado ao Serasa referia-se a 

dívida contraída junto a empresa Bradescard, e estando ciente de que a 

requerente possuía outras inserções em seu nome, conforme 

demonstrado acima. Pois não demanda de grande esforço para concluir, 

estando a própria inscrição apontada no extrato apresentada pela 

requerente. Como operador do Direito, função constitucionalmente 

reconhecida e de vital importância para a soberania e aplicação da 

Justiça, vejo que o modus laborandi do causídico é questionável e, ao 

menos, censurável, devendo também ser responsabilizado por suas 

atitudes, ao tentar induzir de forma leviana este juízo a erro. Seus atos, 

além de ferir o disposto nos arts. 2o, parágrafo único, VI e VII, ambos do 

Código de Ética e Disciplina da OAB, são passíveis de censura pelo 

Judiciário, na forma do art. 80, V, do CPC, quando proceder de forma 

temerária em qualquer ato, o que verifico no caso em tela. Art. 2º O 

advogado, indispensável à administração da Justiça, é defensor do Estado 

Democrático de Direito, dos direitos humanos e garantias fundamentais, da 

cidadania, da moralidade, da Justiça e da paz social, cumprindo-lhe 

exercer o seu ministério em consonância com a sua elevada função 

pública e com os valores que lhe são inerentes. VI - estimular, a qualquer 

tempo, a conciliação e a mediação entre os litigantes, prevenindo, sempre 

que possível, a instauração de litígios; VII - desaconselhar lides 

temerárias, a partir de um juízo preliminar de viabilidade jurídica; Art. 

80.NCPC/2015 Considera-se litigante de má-fé aquele que: V - proceder de 

modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; Ex positis: 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos feitos nesta Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Em decorrência, 

REVOGO a tutela de ID Nº 11279992, determinando que se expeça oficio 

ao SERASA. CONDENO o autor ao pagamento de honorários advocatícios 

em favor da ré, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º, do NCPC, com a ressalva do art. 98, § 3º, do 

CPC[1]. Custas processuais pelo autor, cuja obrigação deverá ser 

suspensa na forma do art. 98, § 3º, do NCPC. CONDENO o autor ao 

pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor corrigido da causa (NCPC, art. 81). Não havendo 

interposição de recursos, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Várzea Grande-MT. Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito [1] § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1005506-58.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): KYTINES DE ALMEIDA LOPES REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta 

por KYTINES DE ALMEIDA LOPES em desfavor da SEGURADORA LÍDER 

DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito ocasionando incapacidade permanente. Por ser 

medida de direito, requer a condenação da ré ao pagamento de 100% do 

valor do seguro no montante total de R$ 13.500,00, e R$ 4.000,00 de 

danos morais, junta procuração à Id. nº 9116930 e demais documentos. 

Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera, conforme termo 

de audiência juntado à Id. nº 11840426- Pág. 1. Citada, a ré ofertou a 

contestação juntada à Id. nº 10766896, alegando, em preliminar, ausência 

do laudo do IML, carência de ação – boletim de ocorrência sem 

averiguação dos fatos. No mérito, aduz insuficiência probatória, nexo 

causal e que inexiste prova da invalidez e seu grau e que, acaso 

constatada, deve ser atendida a tabela de quantificação até o limite de R$ 

13.500,00, com correção a partir da propositura da ação e juros da 

citação, vez que constitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e a 

decorrente Lei n.° 11.945/09, bem como, a ausência de dano moral, ante a 

natureza legal e não contratual. Requer o acolhimento das preliminares ou 

a improcedência do pedido. Junta procuração/substabelecimento e 

documentos. Da contestação falou o autor à Id. nº 12202536. A fim de 

quantificar a lesão sofrida pela parte autora, nomeei perito à Id. nº 

16382229, juntando o laudo pericial à Id. nº 21918321. Intimadas as partes 

para falarem sobre o laudo, ambas manifestaram-se, vindo-me conclusos 

para sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: Julgo esta ação 

antecipadamente por entender que prescinde de outras provas além dos 

documentos e laudo pericial. Versa o feito quanto à cobrança de seguro 

DPVAT, alegando a autora que foi vítima de acidente de trânsito e em 

decorrência apresenta quadro de sequela com redução permanente de 

sua capacidade laborativa. DO DANO MORAL A questão cinge-se em 

torno da condenação em dano moral, em favor do autor, em razão da 

demora da Seguradora em pagar a indenização que lhe era devida. 

Primeiramente, no tocante ao dano moral, embora existente uma frustração 

do autor com a demora do pagamento do seguro, constato que a situação 

não ultrapassou os dissabores inerentes à vida cotidiana e, dessa forma, 

impassível a exigência de reparação por dano contra a esfera da 

dignidade humana, sob pena de vulgarização do instituto. A doutrina da 

reparação por um dano cujo lesão não possui caráter físico, porém íntimo, 

diz respeito ao sentimento humano de dignidade ferida e sensação de 

injustiça permanente as quais somente são apaziguáveis pela declaração 

pública do Judiciário de que foram vítimas de uma iniquidade – a exemplo 

de uma difamação ou ainda da inclusão indevida do nome no cadastro de 

inadimplentes. No presente caso, a relação entre os litigantes possuiu 

natureza contratual, tendo ocorrido um descumprimento pela Seguradora 

da obrigação de pagar em até trinta dias. Tal situação, nesse sentido, não 

tem o condão de caracterizar uma humilhação passível de compensação 

pecuniária. Sobre o tema entende a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. 

DPVAT. DEMORA NO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT NÃO ENSEJA 

DANO MORAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. 1 - A demora no pagamento do seguro DPVAT configura o mero 

aborrecimento, não ensejando a reparação por dano moral; 2 - Por 

incidência do enunciado n.º 43 da Súmula do STJ, o termo inicial da 

correção monetária por cobrança de seguro DPVAT é do dia do 

pagamento a menor, tempo em que há o efetivo prejuízo à totalidade da 

indenização para a qual o beneficiário faz jus. 3 - Recurso conhecido e 

provido. (TJ-AM 06155873720148040001 AM 0615587-37.2014.8.04.0001, 

Relator: Cláudio Cesar Ramalheira Roessing, Data de Julgamento: 

07/05/2017, Terceira Câmara Cível). DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO 

DPVAT. De acordo com o art. 5o da Lei 6.194/74, para que haja o 

pagamento por invalidez, basta à prova do acidente e do dano advindo do 

sinistro, independentemente da existência de culpa. A ré impugnou o 

pedido sob o pretexto de que não havia provas suficientes quanto à 

invalidez permanente, requerendo, na hipótese de condenação, que o 

valor fosse proporcional à lesão sofrida, nos termos da Lei n.º 6.194/74. 

Da análise do feito, entendo devida a indenização à parte autora. 

Conforme documento acostado na exordial, inclusive Boletim de 

Ocorrência (Id. nº 9116975- Pág. 1-2), restou comprovado o acidente 

sofrido, dando conta que a invalidez permanente deu-se em razão do 

acidente sofrido. Nesse aspecto, o perito, em seu laudo, esclareceu a 

veracidade da incapacidade que acomete o autor e sua origem advinda de 

acidente automobilístico. Logo, fica estabelecido o nexo causal entre o 

acidente e a debilidade apresentada pelo autor. No tocante à lesão, 

inobstante ser um tanto delicada sua graduação, conforme a extensão 

das perdas anatômicas ou funcionais do indivíduo, a matéria é disciplinada 

por lei, não havendo como discordar, cabendo tão somente sua aplicação. 
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O art. 12 da Lei 6.194/64 normatiza a utilização da tabela SUSEP por parte 

do CNSP, que está autorizado a expedir normas disciplinadoras e tarifas, 

detendo competência nos casos de indenização por invalidez permanente. 

A Lei apenas dirimiu o limite do quantum indenizatório, deixando ao órgão 

administrativo a função em que hipóteses o segurado terá direito à 

cobertura securitária. Quanto à lesão, deve corresponder ao grau de 

invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I 

e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). O laudo pericial (Id. nº 21918321) 

concluiu que a autora apresenta invalidez parcial intensa (75%) em 

tornozelo esquerdo em 25%. Portanto, havendo prova da invalidez de 

caráter definitivo de forma intensa, sem possibilidade de recuperação e 

sequela com debilidade permanente parcial do membro lesionado em razão 

do grau das lesões, tenho pela aplicação do art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 

6.194/74. Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez 

caracterizada pela perda completa pagar-se-á indenização à seguinte 

proporção: Lesão I: A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 

13.500,00; B) perda parcial incompleto tornozelo esq: 25% C) Percentual 

do redutor apurado pelo perito e de acordo com a seguradora diante da 

ausência de irresignação: 75% D) Valor devido: A x B x C: R$ 2.531,25. 

DA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por força da Súmula n.° 426, do Superior 

Tribunal de Justiça, os juros na hipótese de pagamento do seguro 

obrigatório DPVAT contam-se da citação. Relativamente à correção 

monetária, em que pese o pedido da ré para sua incidência a partir do 

ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou a matéria de que a 

atualização deve ser do evento danoso, na forma disciplinada na Súmula 

n.° 43, do STJ , conforme julgado a seguir citado: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – OBSCURIDADE - 

EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA 

– RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data da citação, 

pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção monetária 

incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula nº 43 do 

STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª CC do 

TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE DISSO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança 

para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da autora na importância 

de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

reais). Para fins de liquidação da sentença, o valor deverá ser atualizado 

com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, na forma do 

art. 405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o evento 

danoso. Pelo princípio da sucumbência e por entender que a autora decaiu 

apenas no quantum, condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais, bem como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 2.500,00 

(dois mil e quinhentos) reais, nos termos do art. 85, § 8º, III do novo Código 

de Processo Civil (RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 31993-/2018 - 

CLASSE 198 - CNJ - VÁRZEA GRANDE - Número do Protocolo: 

31993/2018 - Data de Julgamento: 16-05-2018). Decorrido o prazo 

recursal e não havendo manifestação das partes, arquivem-se os autos 

com as devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE 

DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1005052-15.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): JOHNNY JORGE DA SILVA REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta 

por JOHNNY JORGE DA SILVA em desfavor da SEGURADORA LÍDER DE 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, alegando que foi vítima de acidente 

de trânsito ocasionando incapacidade permanente. Por ser medida de 

direito, requer a condenação da ré ao pagamento de 100% do valor do 

seguro no montante total de R$ 13.500,00, juntando procuração à Id. nº 

4171572 e documentos. Realizada a audiência de conciliação, esta restou 

infrutífera, conforme termo de audiência juntado à Id. nº 4617460 - Pág. 1. 

Citada, a ré ofertou a contestação juntada à Id. nº 4599868, alegando, em 

preliminar, da ausência do autor no mutirão, ausência de laudo do IML No 

mérito, aduz insuficiência probatória, nexo causal e que inexiste prova da 

invalidez e seu grau e que, acaso constatada, deve ser atendida a tabela 

de quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com correção a partir da 

propositura da ação e juros da citação, vez que constitucional a Medida 

Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 11.945/09. Requer o 

acolhimento das preliminares ou a improcedência do pedido. Junta 

procuração/substabelecimento e documentos. Da contestação falou o 

autor à Id. nº 10052454. A fim de quantificar a lesão sofrida pela parte 

autora, nomeei perito à Id. nº 11968925, juntando o laudo pericial à Id. nº 

22546760. Intimadas as partes para falarem sobre o laudo, ambos 

manifestaram-se, vindo-me conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO: Julgo esta ação antecipadamente por entender 

que prescinde de outras provas além dos documentos e laudo pericial. 

Versa o feito quanto à cobrança de seguro DPVAT, alegando a autora que 

foi vítima de acidente de trânsito e em decorrência apresenta quadro de 

sequela com redução permanente de sua capacidade laborativa. DO 

DIREITO AO RECEBIMENTO DO DPVAT. De acordo com o art. 5o da Lei 

6.194/74, para que haja o pagamento por invalidez, basta à prova do 

acidente e do dano advindo do sinistro, independentemente da existência 

de culpa. A ré impugnou o pedido sob o pretexto de que não havia provas 

suficientes quanto à invalidez permanente, requerendo, na hipótese de 

condenação, que o valor fosse proporcional à lesão sofrida, nos termos 

da Lei n.º 6.194/74. Da análise do feito, entendo devida a indenização à 

parte autora. Conforme documento acostado na exordial, inclusive Boletim 

de Ocorrência (Id. nº 4171556), restou comprovado o acidente sofrido, 

dando conta que a invalidez permanente deu-se em razão do acidente 

sofrido. Nesse aspecto, o perito, em seu laudo, esclareceu a veracidade 

da incapacidade que acomete o autor e sua origem advinda de acidente 

automobilístico. Logo, fica estabelecido o nexo causal entre o acidente e a 

debilidade apresentada pelo autor. No tocante à lesão, inobstante ser um 

tanto delicada sua graduação, conforme a extensão das perdas 

anatômicas ou funcionais do indivíduo, a matéria é disciplinada por lei, não 

havendo como discordar, cabendo tão somente sua aplicação. O art. 12 

da Lei 6.194/64 normatiza a utilização da tabela SUSEP por parte do CNSP, 

que está autorizado a expedir normas disciplinadoras e tarifas, detendo 

competência nos casos de indenização por invalidez permanente. A Lei 

apenas dirimiu o limite do quantum indenizatório, deixando ao órgão 

administrativo a função em que hipóteses o segurado terá direito à 

cobertura securitária. Quanto à lesão, deve corresponder ao grau de 

invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I 

e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 
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disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). O laudo pericial (Id. nº 22546760) 

concluiu que a autora apresenta invalidez parcial incompleta (10%) em 

estrutura craniofacial 100%. Portanto, havendo prova da invalidez de 

caráter definitivo de forma intensa, sem possibilidade de recuperação e 

sequela com debilidade permanente parcial do membro lesionado em razão 

do grau das lesões, tenho pela aplicação do art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 

6.194/74. Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez 

caracterizada pela perda completa pagar-se-á indenização à seguinte 

proporção: Lesão I: A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 

13.500,00; B) perda parcial incompleta Est. craniofacial: 100% C) 

Percentual do redutor apurado pelo perito e de acordo com a seguradora 

diante da ausência de irresignação: 10% D) Valor devido: A x B x C: R$ 

1.350,00. Com isso, faz jus o autor ao recebimento de tal importância 

referente à lesão sofrida, valor, inclusive, tacitamente reconhecido pela 

seguradora. DA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por força da Súmula n.° 426, 

do Superior Tribunal de Justiça , os juros na hipótese de pagamento do 

seguro obrigatório DPVAT contam-se da citação. Relativamente à 

correção monetária, em que pese o pedido da ré para sua incidência a 

partir do ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou a matéria de que a 

atualização deve ser do evento danoso, na forma disciplinada na Súmula 

n.° 43, do STJ , conforme julgado a seguir citado: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – OBSCURIDADE - 

EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA 

– RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data da citação, 

pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção monetária 

incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula nº 43 do 

STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª CC do 

TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE DISSO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança 

para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da autora na importância 

de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais). Para fins de liquidação da 

sentença, o valor deverá ser atualizado com juros de 1% (um por cento) 

ao mês a partir da citação, na forma do art. 405 do CC/2002, e correção 

monetária pelo INPC desde o evento danoso. Pelo princípio da 

sucumbência e por entender que a autora decaiu apenas no quantum, 

condeno o réu ao pagamento das custas processuais, bem como, verbas 

advocatícias, que arbitro em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos) reais, nos 

termos do art. 85, § 8º, III do novo Código de Processo Civil (RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 31993-/2018 - CLASSE 198 - CNJ - VÁRZEA 

GRANDE - Número do Protocolo: 31993/2018 - Data de Julgamento: 

16-05-2018). Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação das 

partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) ESTER 

BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013441-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MOTO RACA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VERACIL ELECINIO DE LIMA SANTOS 83713662134 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1013441-81.2019.8.11.0002. 

EXEQUENTE: MOTO RACA LTDA EXECUTADO: VERACIL ELECINIO DE 

LIMA SANTOS 83713662134 Vistos... Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL proposta por MOTO RACA LTDA em desfavor de 

VERACIL ELECINIO DE LIMA SANTOS. Em face do que consta à Id. nº 

28337642 - Pág. 1, em as partes comunicam a realização de acordo pondo 

fim ao processo, requerem sua homologação e a extinção do feito, 

HOMOLOGO O ACORDO POR SENTENÇA, nos termos do art. 158, do CPC, 

para que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Dessa forma, cumprida a 

obrigação e dando-se o credor como satisfeito, acolho o pedido e, DOU 

ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 924, II, do NCPC. 

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013563-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA DE LIMA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1013563-94.2019.8.11.0002. 

EXEQUENTE: MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA 

EXECUTADO: MAYARA DE LIMA FERREIRA Vistos... Trata-se de 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por MRV PRIME PARQUE 

CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORAÇÕES SPE LTDA em desfavor de 

MAYARA DE LIMA FERREIRA. Em face do que consta à Id. nº 26055775 - 

Pág. 1, em que as partes comunicam a realização de acordo, requerem 

sua homologação e suspensão do feito até o cumprimento da obrigação. 

Dessa forma, HOMOLOGO O ACORDO, nos termos do art. 200 do CPC, 

para que surtam seus efeitos legais e jurídicos, em consequência, 

SUSPENDO A TRAMITAÇÃO DO FEITO até o cumprimento do acordo ou 

manifestação das partes, na forma do art. 922 do mesmo códex. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005978-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIR APARECIDO ARRUDA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1005978-59.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): CLAIR APARECIDO ARRUDA DE SOUZA REU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por CLAIR APARECIDO 

ARRUDA DE SOUZA em desfavor da SEGURADORA LÍDER, alegando que 

foi vítima de um acidente de trânsito ocasionando invalidez permanente. 

Por entender ser devido o recebimento do seguro, requer a condenação 

da ré ao pagamento de 100% do valor do seguro R$ 13.500,00, juntando 

procuração à Id. nº 9315157 - Pág. 1 e documentos. Realizada a audiência 

de conciliação, esta a audiência restou infrutífera, conforme termo de 

audiência juntado à Id. nº 12286675. Citada, a ré ofertou a contestação 

juntada à Id. nº 10404085, alegando, em preliminar, alteração do polo 

passivo para Seguradora Líder, carência de ação - ausência de pedido 

administrativo. No mérito, aduz insuficiência probatória, nexo causal e que 

inexiste prova da invalidez e seu grau e que, acaso constatada, deve ser 

atendida a tabela de quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com 

correção a partir da propositura da ação e juros da citação, vez que 

constitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 

11.945/09. Requer o acolhimento das preliminares ou a improcedência do 
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pedido. Junta procuração, substabelecimentos e documentos. A fim de 

quantificar a lesão sofrida pela parte autora, à Id. nº 19254495, nomeei 

perito, que juntou o laudo à Id. nº 23833388. Intimadas as partes para 

falarem sobre o laudo pericial, ambas manifestaram-se, vindo-me 

conclusos. É O RELATÓRIO. PONDERO E DECIDO: Pleiteia o autor a 

condenação da ré ao pagamento do seguro DPVAT, argumentando ter 

sofrido acidente automobilístico e faz jus ao recebimento o prêmio. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: Julgo esta ação antecipadamente 

por entender que prescinde de outras provas além dos documentos e 

laudo pericial. Versa o feito quanto à cobrança de seguro DPVAT, 

alegando a autora que foi vítima de acidente de trânsito e em decorrência 

apresenta quadro de sequela com redução permanente de sua 

capacidade laborativa. DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO DPVAT De 

acordo com o art. 5o da Lei 6.194/74, para que haja o pagamento por 

invalidez, basta a prova do acidente e do dano advindo do sinistro, 

independentemente da existência de culpa. A ré impugnou ainda, o pedido 

sob o pretexto de que não havia provas suficientes quanto à invalidez 

permanente, requerendo, na hipótese de condenação, que o valor fosse 

proporcional à lesão sofrida, nos termos da Lei n.º 6.194/74. Da análise do 

feito, entendo por devida a indenização à parte autora. Conforme 

documento acostado na exordial, em especial, o Boletim de Ocorrência (Id. 

9315073), restou comprovado o acidente sofrido, dando conta que a 

invalidez permanente deu-se em razão do acidente sofrido. Nesse 

aspecto, o perito, em seu laudo, esclareceu a veracidade da incapacidade 

que acomete o autor e sua origem advinda de acidente automobilístico. 

Logo, fica estabelecido o nexo causal entre o acidente e a debilidade 

apresentada pelo autor. No tocante à lesão, inobstante ser um tanto 

delicada sua graduação, conforme a extensão das perdas anatômicas ou 

funcionais do indivíduo, a matéria é disciplinada por lei, não havendo como 

discordar, cabendo tão somente sua aplicação. O art. 12 da Lei 6.194/64 

normatiza a utilização da tabela SUSEP por parte do CNSP, que está 

autorizado a expedir normas disciplinadoras e tarifas, detendo 

competência nos casos de indenização por invalidez permanente. A Lei 

apenas dirimiu o limite do quantum indenizatório, deixando ao órgão 

administrativo a função em que hipóteses o segurado terá direito à 

cobertura securitária. Quanto à lesão, deve corresponder ao grau de 

invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I 

e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinqüenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). O laudo pericial (Id. nº 23833388) 

concluiu que a parte autora apresenta incapacidade (75%) em joelho 

esquerdo (25%). Portanto, havendo prova da invalidez de caráter 

permanente e sequela com debilidade permanente do membro lesionado 

em razão do grau das lesões, tenho pela aplicação do art. 3º, § 1º, I, da 

Lei n.° 6.194/74. Entendo, contudo, que o acidente foi posterior à vigência 

da Lei n.º 11.482/07, que o valor indenizatório é limitado em até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente, como pleiteado. 

Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez caracterizada 

pela perda completa/parcial de algum dos membros pagar-se-á 

indenização à proporção sobre o percentual da perda funcional, sobre o 

qual se aplica o redutor apurado pelo expert, restando o cálculo na 

seguinte forma: Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez 

caracterizada pela perda completa pagar-se-á indenização à seguinte 

proporção: Lesão I; A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 

13.500,00; B) perda parcial joelho esquerdo: 25% C) Percentual do redutor 

apurado pelo perito e de acordo com a seguradora diante da ausência de 

irresignação: 75% D) Valor devido: A x B x C: R$ 2.531,25. Com isso, faz 

jus o autor ao recebimento de tal importância referente à lesão sofrida 

conforme indicado no laudo pericial. DA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por 

força da Súmula n.° 426, do Superior Tribunal de Justiça, os juros na 

hipótese de pagamento do seguro obrigatório DPVAT contam-se da 

citação. Relativamente à correção monetária, em que pese o pedido da ré 

para sua incidência a partir do ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou 

a matéria de que a atualização deve ser do evento danoso, na forma 

disciplinada na Súmula n.° 43, do STJ, conforme julgado a seguir citado: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – 

OBSCURIDADE - EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E 

JUROS DE MORA – RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data 

da citação, pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção 

monetária incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula 

nº 43 do STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª 

CC do TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE DISSO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança 

para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da autora na importância 

de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos). Para fins de liquidação da sentença, o valor deverá ser 

atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, na 

forma do art. 405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o 

evento danoso. Pelo princípio da sucumbência e por entender que a autora 

decaiu apenas no quantum, condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais, bem como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 1.500,00 

(mil e quinhentos) reais, nos termos do art. 85, § 8º, III do novo Código de 

Processo Civil (RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 

1000488-56.2017.8.11.0002 - CLASSE 198 - CNJ - VÁRZEA GRANDE). 

Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES 

JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009101-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LENIZIA BRANDAO DE OLIVEIRA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1009101-65.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARIA LENIZIA BRANDAO DE OLIVEIRA FERREIRA REU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc... Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por MARIA LENIZIA 

BRANDAO DE OLIVEIRA FERREIRA em desfavor da SEGURADORA LÍDER, 

alegando que foi vítima de um acidente de trânsito ocasionando invalidez 

permanente. Por entender ser devido o recebimento do seguro, requer a 

condenação da ré ao pagamento de 100% do valor do seguro R$ 

13.500,00, juntando procuração à Id. nº 11058817 - Pág. 1 e documentos. 

Realizada a audiência de conciliação, esta a audiência restou infrutífera, 

conforme termo de audiência juntado à Id. nº 12911111. Citada, a ré 

ofertou a contestação juntada à Id. nº 12756227, alegando, em preliminar, 

alteração do polo passivo para Seguradora Líder, ausência de pedido 

administrativo – carência de ação. No mérito, aduz insuficiência probatória, 

nexo causal e que inexiste prova da invalidez e seu grau e que, acaso 

constatada, deve ser atendida a tabela de quantificação até o limite de R$ 

13.500,00, com correção a partir da propositura da ação e juros da 

citação, vez que constitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e a 

decorrente Lei n.° 11.945/09. Requer o acolhimento das preliminares ou a 

improcedência do pedido. Junta procuração, substabelecimentos e 

documentos. Da contestação falou o autor à Id. nº 13196339. A fim de 
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quantificar a lesão sofrida pela parte autora, à Id. nº 22223312, nomeei 

perito, que juntou o laudo à Id. nº 27278852. Intimadas as partes para 

falarem sobre o laudo pericial, somente a parte requerida falou, vindo-me 

conclusos. É O RELATÓRIO. PONDERO E DECIDO: Pleiteia o autor a 

condenação da ré ao pagamento do seguro DPVAT, argumentando ter 

sofrido acidente automobilístico e faz jus ao recebimento o prêmio. DO 

NEXO CAUSAL A Lei n. 6.194/74 que regulamenta o seguro obrigatório 

estabelece em seu artigo 5º as exigências para se efetuar o pagamento 

da indenização, quais sejam: a simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independente de culpa. A Lei n. 6.194/74 que dispõe sobre 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, é clara ao estabelecer que: 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. E, ainda: Art. 5º 

O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado. Ao contrário dos fundamentos na inicial, 

em que pese a prova do acidente, o expert concluiu que nenhuma sequela 

permanente sofreu o autor. Nesse aspecto, no item “4. DISCUSSÃO”, 

consignou o Sr. Perito: “A autora de 24 anos apresenta o histórico de 

acidente de trânsito sofrido em 21 de outubro de 2017 com consequente 

lesão em membro inferior esquerdo com a necessidade de sutura em 

perna. Nega ter apresentado fratura. Ao exame clínico não foi identificada 

limitação funcional do membro afetado, assim como o nexo causal da 

cicatriz com o ocorrido por ausência da descrição médica no boletim de 

atendimento e não foi apresentado documento médico posterior ao 

primeiro atendimento (Id. nº 27278852- Pág. 3-4). Em sua CONCLUSÃO 

consignou o Perito: “Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se 

que a autora não apresenta invalidez permanente do membro inferior 

esquerdo acometido o acidente de trânsito do dia 21 de outubro de 2017.” 

(Id. nº 27278852- Pág. 4). Dessa forma, como indicado pelo Sr. Perito, não 

sendo possível estabelecer nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida 

pela parte autora, não faz jus ao recebimento do seguro obrigatório 

DPVAT, sendo correta a negativa na esfera administrativa. Entende ainda 

o Tribunal sobre a matéria; AÇÃO DE COBRANÇA C/C COMPENSATÓRIA. 

SEGURO DPVAT. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. 

MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1 - Nos pedidos de indenização do seguro 

DPVAT, é ônus da parte requerente comprovar que os danos pessoais 

foram causados por acidente de trânsito. 2 - Além da prova médica 

pericial deferida pelo Juízo concluir pela inexistência de nexo causal entre 

o aludido acidente de trânsito e as lesões apresentadas pelo 

autor-apelante, não há elementos/fatos nos autos capazes de afastar tal 

conclusão, motivo pelo qual a sentença de improcedência deve ser 

mantida. Precedentes do TJERJ. 3 - Majoração dos honorários 

sucumbenciais fixados na sentença primeva (artigo 85, §§ 1º e 11, da Lei 

dos Ritos). 4 - DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 

00032268920148190075, Relator: Des(a). CARLOS SANTOS DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2019, VIGÉSIMA SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL). DIANTE DISSO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido feito 

nesta Ação de Cobrança de Seguro DPVAT. Feito sem custas por ser o 

autor beneficiário da assistência judiciária gratuita. Outrossim, 

considerando ter sido formada a relação processual, condeno o autor ao 

pagamento de honorários advocatícios em favor da ré, que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 

2º, do NCPC, com a ressalva do art. 98 do CPC. Certificado o trânsito em 

julgado e não havendo manifestação, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

(Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004515-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ORDELINA MARIA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1004515-82.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): ORDELINA MARIA DE ARRUDA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos... Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por ORDELINA MARIA DE 

ARRUDA em desfavor da SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A, alegando que foi vítima de acidente de trânsito 

ocasionando invalidez permanente. Por entender ser devido o recebimento 

do seguro, requer a condenação da ré ao pagamento de 100% do valor do 

seguro R$ 13.500,00, juntando procuração à Id. nº 8142850- Pág. 1 e 

documentos. Realizada audiência de conciliação, esta, restou infrutífera, 

conforme termo juntado à Id. nº 9545024 - Pág. 1. Citado, a ré apresentou 

contestação à Id. nº 9499840 alegando, em preliminar, alteração do polo 

passivo para Seguradora Líder, interesse de agir pela ausência de 

requerimento administrativo. No mérito, aduz insuficiência probatória, nexo 

causal e que inexiste prova da invalidez e seu grau e que, acaso 

constatada, deve ser atendida a tabela de quantificação até o limite de R$ 

13.500,00, com correção a partir da propositura da ação e juros da 

citação, vez que constitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e a 

decorrente Lei n.° 11.945/09. Requer o acolhimento das preliminares ou a 

improcedência do pedido. Junta procuração, substabelecimentos e 

documentos. Da contestação manifestou-se a autora à Id. nº 10131595. A 

fim de quantificar a lesão sofrida pela parte autora, nomeei perito à Id. nº 

13290524, oportunidade onde juntou a perícia médica à Id. 26098338. 

Intimadas as partes para falarem sobre o laudo, ambas manifestaram-se, 

vindo-me conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO: Julgo esta ação antecipadamente por entender que prescinde de 

outras provas além dos documentos e laudo pericial. Versa o feito quanto 

à cobrança de seguro DPVAT, alegando a autora que foi vítima de 

acidente de trânsito e em decorrência apresenta quadro de sequela com 

redução permanente de sua capacidade laborativa. DO DIREITO AO 

RECEBIMENTO DO DPVAT. De acordo com o art. 5o da Lei 6.194/74, para 

que haja o pagamento por invalidez, basta a prova do acidente e do dano 

advindo do sinistro, independentemente da existência de culpa. A ré 

impugnou o pedido sob o pretexto de que não havia provas suficientes 

quanto à invalidez permanente, requerendo, na hipótese de condenação, 

que o valor fosse proporcional à lesão sofrida, nos termos da Lei n.º 

6.194/74. Da análise do feito, entendo por devida a indenização à parte 

autora. Conforme documento acostado na exordial, em especial, O Boletim 

de Ocorrência (Id. nº 8142753- Pág. 1-2), restaram comprovados o 

acidente sofrido, dando conta que a invalidez permanente deu-se em 

razão do acidente sofrido. Nesse aspecto, o perito, em seu laudo, 

esclareceu a veracidade da incapacidade que acomete o autor e sua 

origem advinda de acidente automobilístico. Logo, fica estabelecido o nexo 

causal entre o acidente e a debilidade apresentada pelo autor. No tocante 

à lesão, inobstante ser um tanto delicada sua graduação, conforme a 

extensão das perdas anatômicas ou funcionais do indivíduo, a matéria é 

disciplinada por lei, não havendo como discordar, cabendo tão somente 

sua aplicação. O art. 12 da Lei 6.194/64 normatiza a utilização da tabela 

SUSEP por parte do CNSP, que está autorizado a expedir normas 

disciplinadoras e tarifas, detendo competência nos casos de indenização 

por invalidez permanente. A Lei apenas dirimiu o limite do quantum 

indenizatório, deixando ao órgão administrativo a função em que hipóteses 

o segurado terá direito à cobertura securitária. Quanto à lesão, deve 

corresponder ao grau de invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei 

n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 1º No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: I - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou 

funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos 

ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). II - quando 
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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% (cinqüenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). O laudo pericial (Id. nº 26098338) concluiu que a parte autora 

apresenta incapacidade parcial incompleta (75%) em membro superior 

direito (70%). Portanto, havendo prova da invalidez de caráter permanente 

e sequela com debilidade permanente do membro lesionado em razão do 

grau das lesões, tenho pela aplicação do art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 

6.194/74. Entendo, contudo, por ter o acidente ocorrido nos idos de 2013, 

data posterior à vigência da Lei n.º 11.482/07, que o valor indenizatório é 

limitado em até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente, como 

pleiteado. Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez 

caracterizada pela perda completa/parcial de algum dos membros 

pagar-se-á indenização à proporção sobre o percentual da perda 

funcional, sobre o qual se aplica o redutor apurado pelo expert, restando o 

cálculo na seguinte forma: A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 

13.500,00; B) perda parcial MSD: 70% C) Percentual do redutor apurado 

pelo perito e de acordo com a seguradora diante da ausência de 

irresignação: 75% D) Valor devido: A x B x C: R$ 7.087,50. Com isso, faz 

jus o autor ao recebimento de tal importância referente à lesão sofrida 

conforme indicado no laudo pericial. DA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por 

força da Súmula n.° 426, do Superior Tribunal de Justiça[1], os juros na 

hipótese de pagamento do seguro obrigatório DPVAT contam-se da 

citação. Relativamente à correção monetária, em que pese o pedido da ré 

para sua incidência a partir do ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou 

a matéria de que a atualização deve ser do evento danoso, na forma 

disciplinada na Súmula n.° 43, do STJ[2], conforme julgado a seguir citado: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – 

OBSCURIDADE - EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E 

JUROS DE MORA – RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data 

da citação, pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção 

monetária incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula 

nº 43 do STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª 

CC do TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE DISSO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança 

para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da autora na importância 

de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Para 

fins de liquidação da sentença, o valor deverá ser atualizado com juros de 

1% (um por cento) ao mês a partir da citação, na forma do art. 405 do 

CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso. Pelo 

princípio da sucumbência e por entender que a autora decaiu apenas no 

quantum, condeno o réu ao pagamento das custas processuais, bem 

como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos) reais, nos termos do art. 85, § 8º, III do novo Código de 

Processo Civil (RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 31993-/2018 - 

CLASSE 198 - CNJ - VÁRZEA GRANDE - Número do Protocolo: 

31993/2018 - Data de Julgamento: 16-05-2018). Decorrido o prazo 

recursal e não havendo manifestação das partes, arquivem-se os autos 

com as devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE 

DIREITO [1] Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a 

partir da citação. [2] Incide correção monetária sobre divida por ato ilícito a 

partir da data do efetivo prejuízo.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008902-43.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO RUIZ PEIXOTO OAB - MT15869-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTERCARD BRASIL LTDA (REQUERIDO)

REDECARD S/A (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT17300-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS proposta por LENIR INDUSTRIA E 

COMÉRCIO DE CONFECÇÕES - EIRELI,. em desfavor de MASTERCARD 

BRASIL LTDA, REDECARD S.A. e BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A, alegando 

que utiliza dos serviços disponibilizados pelas requeridas e, Efetuou a 

venda a distância de vários vestuários no valor de R$ 9.167,98 (nove mil 

cento e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos) para uma 

pessoa que se dizia chamar Wilder Candido dos Santos. O suposto cliente 

Sr. Wilder solicitou o pagamento parcelado via cartão de crédito de nº 

5536 3602 1952 3248, com validade de 07/2024, Código de segurança nº 

914, emitido pelo Banco Itaú 3ª Reclamada, bandeira da 1ª Reclamada 

MasterCard. Destaca que, a Reclamante cumpriu com os requisitos 

necessários para finalização da compra, consoante se atesta pela juntada 

de e-mail do suposto cliente (Doc. 1). Ocorre que inicialmente a compra foi 

autorizada pelas operadoras/administradoras Reclamadas, consoante 

recibo de venda (Doc. 2), então a empresa Reclamante não se absteve em 

realizar a entrega do pedido que logo foi postada (Doc. 3 - Nota e 

Comprovante de Entrega Transportadora) para o endereço da Rua 20, 

número 753, Bairro Santa Maria, Ituiutaba/MG, CEP 38304226, endereço 

indicado pelo suposto cliente. Salienta que, após efetuada toda transação 

e despachada as mercadorias, a Reclamante teve ciência de que a 

compra foi bloqueada após ter conhecimento do cancelamento do 

pagamento pelas Reclamadas, a Reclamante entrou em contato a fim de 

tentar resolver a questão, para a sua surpresa lhe informaram que a 

compra havia sido bloqueada, pois o cartão seria clonado. Constata-se a 

afirmação de bloqueio/cancelamento com o extrato do Resumo de Vendas 

(Doc. 4) – Cartão de Crédito da 2ª Reclamada, que consta que houve 

contestação da compra pelo cliente para melhor esclarecimento do papel 

exercido por cada parte, a 1ª Reclamada juntamente com a 3ª Reclamada 

são as operadoras e emissoras do cartão de crédito, já a 2ª Reclamada é 

responsável pela captura, transmissão e liquidação financeiras de 

transações com cartão de crédito. Todavia, apesar disso, o problema 

persiste sobre a Reclamante já que primeiramente a compra foi autorizada 

pela operadora de cartão (Reclamadas), condicionando a demandante a 

realizar a entrega do pedido. Diante de tal celeuma a Reclamante registrou 

Boletim de Ocorrência de nº 3653/2017 na Polícia Civil do Estado de São 

Paulo, consoante anexo (Doc. 5), e requereu explicações as Reclamadas, 

todavia, disseram que nada poderiam fazer. Tal infortúnio fez com que a 

Reclamante perdesse mercadorias no valor de R$ 9.167,98 (nove mil 

cento e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos), já que de início 

a compra foi autorizada pela operadora de cartão. Diante de tal negativa 

das Reclamadas, a parte autora diz que não vê outra saída a não ser a 

intervenção do Poder Judiciário. Ao final de sua tese a autora requer: 

citação das requeridas; requer seja as requeridas condenadas ao 

pagamento de indenização por dano material no aporte de R$ 9.167,98 

(nove mil cento e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos); seja 

as requeridas condenadas ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios no aporte de 20% sobre o valor da causa. Recebi a petição 

inicial e determinei a citação das requeridas. Devidamente citada a 

empresa Mastercard Brasil Soluções de Pagamento LTDA, apresentou sua 

peça de defesa. Preliminarmente requereu a retificação do polo passivo, 

para que seja alterado o nome para: MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES 

DE PAGAMENTO LTDA. Afirma que, a empresa ré é apenas detentora da 

tecnologia que conecta os adquirentes e emissores permitindo o 

processamento das transações com cartões. Aduz que a empresa 

Mastercard é apenas a bandeira estampada no cartão dos clientes da 

autora e que não fez parte de qualquer contrato que abranja a alienação 

gratuita ou onerosa de tais maquinas para viabilização do uso de cartão 

pelos consumidores finais. Salienta ainda que, a Mastercard não 

estabelece relação jurídica com o comerciante, não podendo vir a ser 

compelida ao ressarcimento de perdas e danos ou a eventuais obrigações 

de fazer, pois não possui meios de autotutela e/ou autoexecutoriedade no 

sentido de adentrar na esfera jurídica de terceiro estranho, qual seja, a 

empresa proprietária das máquinas de cartão ou até mesmo a instituição 

financeira, para compeli-las ao cumprimento da pretensão autoral. Ao final 

requer: seja retificado o polo passivo da demanda; seja acolhido a 

preliminar de ilegitimidade passiva da requerida Mastercard; requer seja a 
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demanda julgada totalmente improcedente. As requeridas Redecard e Itaú 

Unibanco S/A, tempestivamente apresentaram sua contestação conforme 

se verificam no ID nº 1917079. Preliminarmente esclarece as requeridas e 

afirmam que a REDECARD é uma empresa responsável pelo 

credenciamento, captura, transmissão e processamento de operações 

financeiras de transações com cartões de crédito, débito e voucher. 

Alegam a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por a 

empresa requerente não ser consumidora final dos serviços prestados 

pela Rede. DO CHARGEBACK – afirma que as transações foram 

realizadas de forma irregular, em desacordo com o contrato culminado 

assim com o famigerado CHARGEBACK desta forma, afirma a requerida 

que conforme a clausula contratual não cabe qualquer pagamento em 

favor da requerente. Da inexistência do dano material - afirma que a parte 

autora não cumpriu com as obrigações estipuladas em contrato realizando 

vendas irregulares e em desacordo com o contrato que tens entabulado 

entre as partes. Ao final as requeridas protestam pelo acolhimento da 

preliminar suscitada, bem como pelo não acolhimento dos pedidos 

elencados na peça inaugural. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: 

Procedo com o julgamento antecipado por as partes assim o terem 

manifestado. No mais, as provas juntadas nos autos são o suficiente para 

formular meu convencimento e decidir de forma justa e equilibrada dentro 

dos parâmetros judiciais. Trata-se de Ação Indenização por Danos 

Materiais, elaborando em sua tese a autora de que procedeu com a venda 

de vestuário e as requeridas não repassaram os valores acerca da venda 

em que fizera, sendo esta venda concluída através do sistema de cartão 

de crédito. Afirma que a venda fora bloqueada pelas requeridas sendo 

informado pelas requeridas que o cartão de crédito fora clonado, gerando 

assim o tal cancelamento, não viu outra saída a não ser procurar o Poder 

Judiciário para decidir a famigerada celeuma. DAS PRELIMINARES Acolho 

a preliminar suscitada pela primeira requerida, para retificar o nome da 

empresa para: MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA, 

para tanto acolho a preliminar conforme o requerido e determino a 

alteração da capa dos autos para que seja constato o nome da primeira 

reclamada conforme requerido. As requeridas REDECARD S/A e ITAÚ 

UNIBANCO S/A, em preliminar prestou informações acerca de suas 

atividades. DOS FATOS O ponto central dos autos é reconhecer se as rés 

procedeu de maneira a causar danos à autora, visto que, comprovado o 

fato, a culpa é presumida por ser a responsabilidade de cunho objetivo, 

amparada pelo Código de Defesa do Consumidor. No caso vertente, em 

que pese a autora ter consignado na inicial tratar-se de empresa esta se 

enquadra como consumidora sendo, no entanto assistida pelo Código de 

Defesa do Consumidor. Por outro lado o verdadeiro dono do cartão de 

crédito se sentindo lesado, laborou no sentido de coibir que novas 

compras fossem realizadas com seu cartão, operando assim o debatido 

termo: “chargeback é o cancelamento de uma compra online realizada 

através de cartão de débito ou crédito, que pode acontecer em virtude do 

não reconhecimento da compra pelo titular do cartão ou ainda pelo fato de 

a transação não obedecer às regulamentações previstas nos contratos, 

termos, aditivos e manuais editados pelas administradoras de cartão. 

Como se percebe, o chargeback é um instrumento criado pelas 

operadoras de cartão de crédito com o objetivo de conferir maior 

segurança às operações realizadas com seus cartões, em especial no 

e-commerce. Este instrumento tem como finalidade evitar que o 

consumidor seja lesado ao não reconhecer uma compra realizada com 

seus dados, ou simplesmente que esta compra não obedeça às 

regulamentações prevista em contrato”. E no presente caso tem se o 

questionamento: “ Quem saiu lesado”? Logico que esta Magistrada tem 

que a autora fora a grande prejudicada. Vejamos que, o cartão fora 

bloqueado pelo seu verdadeiro possuidor, e, as requeridas suspenderam 

o pagamento, logo quem arcará com o prejuízo causado a empresa 

autora? Sendo que esta procedeu com toda a diligencia possível para a 

realização e concretização da venda de suas mercadorias. Ora, para 

responder à questão em baila temos que determinar de quem é a culpa? A 

resposta está nos autos, onde as requeridas eram quem deverias ser 

diligente em observar seus parâmetros de segurança de seus produtos, 

logo estas devem ser responsabilizadas por sua omissão. Então logo 

concluímos que ocorreu a falha na prestação dos serviços das requeridas 

concernentes aos seus clientes, como no caso em tela. Logo: as 

empresas devem tomar todas as providências para que ocorrências como 

essa do processo não sejam efetivadas. DAS CONTESTAÇÕES As 

requeridas apresentaram suas respectivas peças de defesa, arguiram 

preliminares bem como matéria de direito, não visualizei a presença de 

matéria de ordem pública a ser discutido e ser analisadas de oficio. No 

mais houve pelas partes as arguições de que a autora não pode ser 

assistida pelo Código de Defesa do Consumidor, ora, tenho visto, nos 

Tribunais Superiores este tema cada mais assentando sendo no caso em 

tela favorável a autora, senão vejamos: O empresário que tenha por 

atividade a venda de mercadorias, deve ser considerado destinatário final 

do serviço, para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

quando utiliza os serviços das operadoras de cartão de crédito e débito, 

pois esta atividade não integra, diretamente, o produto objeto de sua 

empresa. Precedentes STJ. Havendo prova de que a administradora da 

máquina de cartão de crédito deixou de repassar valores para a conta 

corrente da lojista deve ser mantida a condenação em restituição. 

“Apelação cível. Reparação civil. Máquina cartão de crédito. CDC. 

Aplicação. Falha na prestação do serviço. Restituição do valor não 

repassado ao lojista. Lucros cessantes. Dano moral. O empresário que 

tenha por atividade a venda de mercadorias, deve ser considerado 

destinatário final do serviço, para fins de aplicação do Código de Defesa 

do Consumidor, quando utiliza os serviços das operadoras de cartão de 

crédito e débito, pois esta atividade não integra, diretamente, o produto 

objeto de sua empresa. Precedentes STJ. Havendo prova de que a 

administradora da máquina de cartão de crédito deixou de repassar 

valores para a conta corrente da lojista deve ser mantida a condenação 

em restituição. O lucro cessante surge quando comprovada a privação da 

empresária em realizar vendas por culpa da operadora de cartão de 

crédito, devendo ser fixado em valor que razoavelmente fosse auferido 

pela parte caso não houvesse a falha na prestação do serviço. 

Encontra-se configurado o dano moral quando a conduta da empresa 

ultrapassa a barreira do mero dissabor, trazendo diversos transtornos 

para a vida da empresária que se viu privada de realizar vendas mediante 

cartão de crédito/débito, sendo submetida a constrangimentos perante os 

c l i e n t e s .  ( T J - R O  -  A P L :  0 0 0 3 6 0 7 7 8 2 0 1 3 8 2 2 0 0 0 1  R O 

0003607-78.2013.822.0001, Relator: Desembargador Alexandre Miguel, 2ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 

19/11/2015.)” DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA Pode-se mencionar 

que o Código Civil, em seu artigo 186, nos ensina, em linhas gerais, que 

aquele que comete um ilícito civil tem o dever de repará-lo, vejamos: “Art. 

186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Cogita-se, com muita frequência, 

que a responsabilidade subjetiva necessita de requisitos, Dolo ou Culpa, 

bem como o Nexo de Causalidade. Adverte a doutrina que ambos os 

requisitos devem ser entendidos como culpa de forma genérica (lato 

sensu). Assim sendo, aquele que de forma intencional (dolo ou culpa) 

violar um dever jurídico, prejudicando, assim outrem, responderá, a 

doutrina denomina esse dolo de responsabilidade civil (TARTUCE, 2017, p. 

184). Leia-se que a comprovação da culpa gera o dever de indenizar, a 

culpa “lato sensu” é primordial para a responsabilização subjetiva, ou seja, 

e o direito de ser indenizado, no caso da vítima. Sem a prova da culpa 

inexiste a obrigação da reparabilidade do dano (PEREIRA; TEPEDINO, 2018, 

p. 50). DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA Diferentemente da 

responsabilidade subjetiva, na objetiva só basta a comprovação do nexo 

de causalidade e o dano, não precisando comprovar o Dolo e Culpa. 

Explicando de outra forma, aqui não é necessário mais demonstrar a culpa 

“lato sensu”, eis que mesmo que se comprovar que não houve dolo ou 

culpa do autor, esse deverá ser responsabilizado pelo ilícito causado. Em 

consequência disso, desenvolveu-se a teoria do risco administrativo, 

versando sobre a responsabilidade civil do Estado e de outras pessoas 

jurídicas, dependendo de algumas circunstâncias para a 

responsabilização. A seguir, Pereira e Tepedino (2018, p. 42) nos ensina 

que a Teoria do Risco, justifica-se no caso do indivíduo que exerça alguma 

atividade está submisso a criar um risco de dano para terceiros, esse 

mesmo autor ainda enfatiza que a responsabilidade civil apresenta outra 

direção, no sentido que culpa é excluída e adota-se o risco. De forma 

didática, basta o autor comprovar que houvera o dano somado ao nexo 

causal que o causador do dano responderá civilmente por seus atos, a 

guisa de exemplo, citemos o art. 37, § 6º da Constituição, “in verbis”: Art. 

37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 19, de 1998) (…) 6º As pessoas jurídicas de direito 

público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 
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responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem 

a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 

casos de dolo ou culpa.” Dizendo melhor, o capítulo supracitado, nos 

instrui no sentido de que a regra é a responsabilidade civil objetiva 

(ZULIANI, 2012, n.p), destas instituições, por este motivo, independe de 

culpa. Não se diz que não haveria forma de exclusão desta 

responsabilidade, eis que o mesmo dispositivo nos traz as cláusulas de 

excludente de tal responsabilidade, analisemos: “Art. 14. (…) § 3° O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I – 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II – a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro.” Notemos, dentre as causas de exclusão da 

responsabilidade do fornecedor (CAVALIERI, 2010, p. 185) está a culpa 

exclusiva do consumidor ou terceiro. Em decorrência disto, as instituições 

financeiras, em situações de fraude como a abertura de conta corrente, 

clonagem de cartão de crédito com chip, roubo de cofre de segurança ou 

violação de sistema de computador por cracker, passaram a alegar em 

suas defesas a excludente da culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, 

sobretudo quando as fraudes praticadas em relação ao cartão discorro a 

seguir: Portanto, não basta alegar ou defender o sistema de segurança do 

seu cartão de débito e/ou crédito, é preciso provar que efetivamente foi o 

titular do cartão quem efetuou a compra ou culpa exclusiva da vítima ou 

ainda do autor como no caso dos autos. Por conseguinte, não pode ser 

alegada também fraude por terceiros, visto que não afasta a 

responsabilidade civil do prestador dos serviços, pois se trata de fortuito 

interno, ou seja, inerente à própria atividade econômica exercida pela 

instituição, motivo pelo qual comprovada a falha no serviço. FORTUITO 

INTERNO Preliminarmente, a parte essencial para a Não Exclusão da 

Responsabilidade Civil das instituições financeiras, está diretamente ligada 

a este instituto. Esclarece-se que o fortuito interno (CAVALIEIRI FILHO, 

2018, p. 417) estaria ligado à elaboração do processo do produto ou 

execução do serviço, não excluindo a responsabilidade civil do 

fornecedor (ROCHA, 200, p. 102). Em outras palavras, a instituição 

financeira para eximir-se de sua responsabilidade civil, não poderia alegar 

culpa exclusiva de terceiros ou inexistência de falha na prestação de 

seus serviços. Reza a melhor doutrina que fortuito interno seria uma 

modalidade do caso fortuito insculpido no art. 393 do Código Civil, de forma 

didática, o devedor não teria a obrigação quando o dano é provocado pela 

própria vítima ou quando não poderia prever e evitar essa ocorrência, 

como um terremoto, rotulado de fortuito externo (fora da instituição 

financeira, por exemplo). Nada obstante, poderia ser sinalizado como 

fortuito, em decorrência da própria instituição, o delito ou a fraude 

cometida por um terceiro, por exemplo, que usa documentos falsificados 

ou que se apresenta alguma espécie de fraude (falsário) não isenta a 

instituição financeira de ressarcir o prejuízo, eis que seria considerado 

fortuito interno, desta maneira, não estaria incluso o externo ou de 

natureza estranha à atividade. Outro paradigma, o sujeito que descobre 

que seu cartão bancário foi clonado, ou que terceiros de forma 

fraudulenta e criminosa conseguiu copiar os dados e obter a senha 

criptografada, e burlando o sistema, o fraudador aufere benefícios como 

compras na internet e até em lojas físicas se passando pelo o correntista 

do banco, esse (correntista) não poderá ser responsabilizado, o banco 

deverá ser responsabilizado, de acordo com a súmula 479, por ser esse 

típico caso de fortuito interno, quer dizer, em decorrência da própria 

atividade e que cabia ao banco evitar. Visto que não afasta a 

responsabilidade civil do prestador dos serviços, pois se trata de fortuito 

interno (DINIZ, 2009, p. 298), ou seja, inerente à própria atividade, motivo 

suficiente pelo qual comprovada a falha no serviço, não se podendo 

atribuir qualquer responsabilidade ao consumidor (TEIXEIRA, 2016, n.p). 

Dessa forma, entendo que restam demonstrados os fatos danosos 

narrados na inicial, restando a análise da culpa e nexo de causalidade. DA 

CULPA E DO NEXO CAUSAL Verificados os danos causados à autora, 

cabe a verificação se ocorreu por ato omissivo ou comissivo das rés e se 

tal fato é passível de censura pelo órgão jurisdicional. Logo, tenho que as 

provas juntadas nos autos demonstram de maneira extreme de dúvidas a 

desorganização das rés, estando consubstanciada a culpa in procedendo 

das requeridas, que deveria ter tomado todas as providências para evitar 

os fatos ocorridos. DO DANO MORAL INDENIZÁVEL Demonstrada a 

conduta negligente das requeridas, com fortes reflexos negativos na vida 

das empresa autora, não há como lhe negar a restituição do dano 

puramente material experimentado, vendo-se injustamente prejudicado por 

suspensão arbitraria dos pagamentos, causando verdadeira ruptura na 

segurança contratual e no próprio negócio. Ressalto, também, que a 

Constituição Federal erigiu em cláusula pétrea, sendo hoje expressa, no 

garantir a indenizabilidade da lesão moral (art. 5o, X), não autorizando o 

agente ficar impune por seus atos, além do art. 927 do atual Código Civil: 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo. A falha do serviço configuraria ato ilícito, 

e, se comprovada a relação causal entre tal conduta, ainda que omissiva, 

e o dano experimentado, faz eclodir o dever de indenizar pela instituição 

financeira, à luz do que rezam, de forma expressa, os artigos 14, § 1º, e 

17, todos da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). DOS 

DANOS MATERIAIS A título de danos materiais, pretende o autor a 

condenação do réu ao pagamento da importância de R$ 9.167,98 (nove mil 

cento e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos), Entendo ser 

devida a indenização pelos danos materiais sofridos. Ex positis: DIANTE 

DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido desta Ação de 

Indenização por Danos Materiais para: CONDENAR as requeridas 

solidariamente a restituir a autora pelos prejuízos materiais suportados, no 

importe de R$ 9.167,98 (nove mil cento e sessenta e sete reais e noventa 

e oito centavos), Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser 

atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, 

do STJ[1]), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 

362, do STJ[2]), considerando que a relação aqui discutida é 

extracontratual. Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais, bem 

como, honorários advocatícios, esses arbitrados em dez por cento sobre 

a condenação. Transitada em julgado, intime-se a parte autora para 

querendo, proceder a sua execução, na forma da lei, sob pena de 

arquivamento. PUBLIQUE-SE INTIME-SE CUMPRA-SE. Várzea Grande–MT 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005074-39.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Vistos... Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE proposta 

por REINALDO MARQUES DA SILVA, qualificado nos autos em face de 

PORTOSEG S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, também 

qualificado, que, em síntese, informa e pleiteia o seguinte: Extrai-se do 

caderno processual que, a autor teve seu nome inserido no cadastro dos 

inadimplentes, afirma que o nome da requerente fora lançado naqueles 

temidos órgão sob o contrato número 4121770041689005 no valor de R$ 

7.762,00 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais). Salienta que, teve 

seu cartão furtado, e desconhece qualquer divida junto a requerida, uma 

vez que nunca efetuou qualquer transação no valor informado. Afirma 

que, procurou administrativamente a requerida e não obteve sucesso. 

Diante do exposto o requente vem a Juízo requerer: Seja declarado 

insubsistente a relação jurídica atribuída ao requerente, seja declarada 

inexistente a tal dívida concernente ao contrato nº 4121770041689005, no 

valor de R$ 917, 7.762,00 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais), 

requer seja condenada a requerida a indenizar o requerente no valor de 

R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), inversão do ônus da prova 

bem como o julgamento antecipado da lide. Com a peça inicial a parte 

autora juntou; procuração, declaração de hipossuficiência, documentos 

pessoais, boletim de ocorrência e extrato do SERASA. Recebi a peça 

inaugural e deferi a medida liminar conforme requerido na peça vestibular. 

Devidamente citada a requerida ofertou sua peça de contestação, juntou 

atos constitutivos, procuração, substabelecimento e arguiu preliminares. 

Alega que a autora não fez juntada do comprovante de endereço e requer 

seja extinto o processo sem julgamento do mérito. Afirma que não condiz 

com a verdade as alegações da parte autora, quando esta diz que nunca 

firmou contrato com a requerida, salienta que o título apontado é valido e 

exigível, sendo cobrado de forma absolutamente legítima posto que a parte 
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promovente deixou de adimplir com as respectivas obrigações com a 

requerida. Aduz que agiu no exercício regular do direito ao inserir o nome 

da requerente no cadastro dos inadimplentes. Afirma que, a requerida não 

poderá ser responsabilizada por estarem presentes as cláusulas 

exclusão da responsabilidade e sendo a culpa exclusiva da autora. Ao 

final requer seja julgado totalmente improcedentes os pedidos elencados 

julgando os improcedentes e condenando a requerente em custas e 

honorários advocatícios. Com a contestação a requerida juntou 

procuração, estatuto social da entidade reclamada, substabelecimento, 

proposta de adesão para emissão de cartões de créditos Devidamente 

intimada a requerente protocolizou sua impugnação a contestação, 

rechaçou as alegações da requerida alegando faltar provas em sua peça 

de defesa, e, ao final reitera todos os pedidos elencados na peça 

vestibular. É O RELATÓRIO FUNDAMENTO E DECIDO Muito embora as 

provas se destinem ao processo, no que dispõe o artigo 355, I do Código 

de Processo Civil, é faculdade do juiz analisar a sua suficiência. No 

entanto Julgo esta ação antecipadamente por verificar nos autos 

elementos necessários à formação de meu convencimento. Neste sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALOR 

PAGO A MAIOR - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - NÃO 

CONFIGURADO - PROVA TESTEMUNHAL - DESNECESSIDADE - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Não caracteriza 

cerceamento do direito de defesa da parte o julgamento antecipado da lide 

se existentes nos autos elementos probatórios suficientes e hábeis a 

formar a convicção do julgador.especialmente quando a prova 

testemunhal nada acrescentará ao deslinde da controvérsia. APELO 

DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.” (TJMT - Apelação Cível nº 102224/2010 - 

Relator DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – J. 23-3-2011) (negritei). A 

doutrina também soa neste sentido,” in verbis”: “Outra hipótese na qual, 

mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se 

fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato 

(questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a 

inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a 

convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja 

testemunhal, seja pericial.” (J. J. Calmon de Passos, Comentários ao 

Código de Processo Civil, Forense, 4º ed., p.464 – negritei). Com essas 

considerações, sendo as provas anexadas aos autos suficientes para o 

convencimento deste Juízo, conheço diretamente do pedido julgando 

antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, I do CPC Art. 355. O juiz 

julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de 

mérito, quando: I – não houver necessidade de produção de outras 

provas; (negritei) Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito 

c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela antecipada 

inaudita altera pars em que a autor pleiteia indenização por danos morais 

bem como seja declarada a inexistência do débito. As argumentações do 

autor, de que não possui dívidas com a ré, merecem ser acolhidas. Em se 

tratando de alegação negativa e de ter sido acionada a ré a defender-se, 

deveria ter apresentado em sua defesa, assim como, na instrução, provas 

inequívocas de que a contratação da dívida foi realizada pela parte autora. 

Ora, em se tratando de uma afirmativa da parte de que não realizou tal 

contratação, caberia à empresa comprovar que sim e mostrar tal situação 

em juízo, olvidando-se, também, que por tratar-se de alegação de cunho 

negativo o ônus lhe cabia. Deixando a ré de apresentar prova contrária à 

alegação, os fatos tornam-se incontroversos, levando à presunção de 

que a dívida é fraudulenta e que concorda com as alegações inaugurais. 

A ré limitou-se alegar, em sua genérica contestação, que danos não 

causou ao autor, afirmou ainda que o dano informado pela a autora foi por 

culpa da mesma e que não deve ser condenada a indenizar a autora por 

tal motivo. Outrossim, ainda que o réu tenha juntado em sua defesa telas 

sistêmicas, não há como concluir se a contratação foi de fato realizada 

pelo autor. O réu não trouxe cópia do contrato, eventual gravação de 

áudio do autor, comprovante de endereço, documentos pessoais 

utilizados ou outros documentos que pudesse me convencer de que o 

autor não fora diligente o suficiente a ponto de ter seu cartão 

furtado/clonado. DA PRELIMINAR ARGUIDA Rejeito a preliminar arguida 

pela requerida, uma vez que o tema em baila, encontra-se superado, pois 

por ocasião da impugnação a contestação a parte autora procedeu com a 

juntada, a esse respeito temos o julgado: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. 

EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO DO 

AUTOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FORMALISMO 

EXACERBADO. A ausência de apresentação de comprovante de 

endereço não implica em indeferimento da exordial, não competindo ao 

Judiciário exigir documentos não elencados como indispensáveis à 

propositura da demanda, tal qual o comprovante de endereço. APELAÇÃO 

CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (TJ-GO - Apelação 

(CPC): 04799713320178090139, Relator: JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data 

de Julgamento: 08/10/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 

08/10/2019). APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PETIÇÃO 

INICIAL - REQUISITOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA - EMENDA - 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO - EXIGÊNCIA DESNECESSÁRIA - 

SENTENÇA CASSADA. A petição inicial desacompanhada de comprovante 

de endereço da parte requerente não incorre em inépcia, pois não 

constitui documento indispensável à propositura da ação. Atendidos os 

requisitos previstos nos artigos 319, 320 e 321 do CPC, deve a inicial ser 

regularmente recebida e processada. Afigura-se descabida a extinção do 

processo que resulta da exigência de requisito não previsto na lei 

processual. Recurso provido para cassar a sentença. (TJ-MG - AC: 

10000191036904001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de 

Julgamento: 01/12/0019, Data de Publicação: 04/12/2019). DO NEXO 

CAUSAL O nexo causal é o vínculo existente entre a conduta do agente e 

o resultado por ela produzido; examinar o nexo de causalidade é descobrir 

quais condutas, positivas ou negativas, deram causa ao resultado 

previsto em lei. Assim, para se dizer que alguém causou um determinado 

fato, faz-se necessário estabelecer a ligação entre a sua conduta e o 

resultado gerado, isto é, verificar se de sua ação ou omissão adveio o 

resultado. Trata-se de pressuposto inafastável na seara cível apresenta 

dois aspectos: físico (material) e psíquico (moral). Provado o dano sofrido 

pela autora e culpa da ré, possuem o dever de indenizar, não se cogitando 

em eximir da responsabilidade, o que foi defendido pela reclamada em sua 

contestação, alegando lisura no procedimento de cobrança e inscrição do 

nome do autor no referido cadastro dos inadimplentes, que levou o autor a 

procurar a justiça. DA RESPONSABILIDADE CIVIL A Responsabilidade 

Civil, no presente caso, decorre do Descumprimento de um dever legal, 

extracontratual (art.186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro que 

confortam todos aqueles que são lesados por um dano mesmo que seja 

de ordem moral). No anseio de proteger a honra do cidadão há o lúcido 

dispositivo no Código Civil que segue: Art. 927. Aquele que, por ato ilícito 

(arts. 186 e 187), causar dano a Outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente 

de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade 

normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, 

risco para os direitos de outrem. (Grifos nossos) Desta forma, Excelência, 

o âmago da questão suscitada na presente demanda, além da quebra de 

confiança de um negócio jurídico que não chegou a existir, é a exposição 

dos dados cadastrais do Requerente ao ridículo e todo constrangimento e 

descrédito no comercio por não poder comprar nenhum produto ou 

contratar algum serviço tendo em vista as restrições no banco de dados 

de Maus Pagadores do SERASA/SPC. À luz do artigo 186 do Código Civil, 

aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito. Para que se caracterize o dano moral, é imprescindível 

que haja: a) Ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência; b) Ocorrência de um dano seja ele 

de ordem patrimonial ou moral; c) Nexo de causalidade entre o dano e o 

comportamento do agente. A presença do nexo de causalidade entre os 

litigantes está patente, sendo indiscutível o liame jurídico existente entre 

eles, pois se não fosse à manutenção do nome do promovente no rol dos 

maus pagadores SERASA/SPC, o mesmo não teria sofrido os danos 

morais pleiteados, objeto desta ação. Nos mesmos sentidos preceitua o 

Código de Defesa do Consumidor Brasileiro, de forma esclarecedora em 

seu artigo 14 caput, § 1º e seu inciso I. “Art. 14. O fornecedor de serviço 

responde independente de existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficiente ou inadequada sobre 

sua fruição e riscos. § 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor pode esperar, levando-se em consideração 

as circunstancia relevante, entre as quais; I – O modo de seu 

fornecimento; Evidente, pois, que devem ser acolhidos os danos morais 

suportados, visto que, em razão de tal fato, decorrente da culpa única e 

exclusiva da empresa promovida, o promovente teve a sua moral afligida, 

foi exposto ao ridículo sofreu e está sofrendo constrangimentos de ordem 

moral, o que inegavelmente consiste em meio vexatório. No anseio de 

proteger a honra do cidadão há o lúcido dispositivo no Código Civil que 

segue: Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano 
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a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de 

reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em 

lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 

implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. (Grifos 

nossos). Este dispositivo, além de reger os efeitos jurídicos dos casos 

previstos nos artigos 186 e 187 do Código Civil de 2002, ao impor o dever 

de reparação do dano por ato ilícito tendo como fundamento a culpa 

(responsabilidade subjetiva), também possibilitou o reconhecimento da 

responsabilidade independente da indagação de culpa (responsabilidade 

objetiva), em duas hipóteses: A) Nos casos especificados em lei; B) 

Quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, 

por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Ou seja, o dano moral 

frise-se, é o dano causado injustamente a outrem, que não atinja ou 

diminua o seu patrimônio, é a dor, a mágoa, a tristeza infligida injustamente 

a outrem com reflexo perante a sociedade. Em sendo assim, resta 

totalmente provado, que o promovente sofreu e está a sofrer 

demasiadamente por algo que não cometeu e nem tampouco pensou em 

cometer sofrendo forte abalo emocional, por isso é totalmente cabível o 

pedido em relação ao dano moral. DO DEVER DE INDENIZAR A sociedade 

estabelece regras que visam inibir as condutas prejudiciais às pessoas, 

em que transgredida a norma, deve o prejudicado ser ressarcido. 

Comprovada a conduta negligente dos réus, com reflexos negativos na 

vida do autor, não há como negar-lhe a restituição do dano puramente 

moral, que está no sofrimento, injusto e grave, infligido por aquele ato 

público, de valor social desprimoroso. Em se tratando no direito privado, a 

indenização cabe à parte prejudicada cujo direito fora violado, tendo como 

respaldo o art. 927 e seu parágrafo único, do Código Civil vigente, que in 

verbis: Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano 

a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de 

indenizar o dano, independentemente da culpa, nos casos especificados 

em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do 

dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. A nível 

desse dano é feito de forma subjetiva, ainda mais se tratando de 

situações como no caso em comento. Nas sábias palavras de Wladimir 

Valler, a noção de dano está indissoluvelmente relacionado com quem 

sofreu a lesão. Não se pode olvidar da Honra que também é objeto de 

proteção jurídica e constitui um bem da personalidade, vale salientar que é 

um aspecto mentalmente autônomo. Pertence à esfera da individualidade e 

define o homem socialmente, sobretudo do ponto de vista de sua 

dignidade, bom nome e reputação. Pode-se definir que honra como 

autoestima (designasse honra interna), ou como um conjunto de 

qualidades necessárias a uma pessoa para ser respeitada no meio social 

(designa-se honra externa). Por derradeiro, a imagem de cada indivíduo 

corresponde a representação plástica de sua personalidade, por meio de 

desenho ou fotografia. Decorre do direito à preservação da imagem a 

prerrogativa de obstar a divulgação de retrato pessoal, some-se a isso o 

fato de ser um direito transmissível aos herdeiros. DO DIREITO 

CONSTITUCIONAL Á INTIMIDADE, A VIDA PRIVADA, Á HONRA E Á 

IMAGEM Neste contexto, dentre os valores que tem demandado especial 

atenção dos poderes públicos, destacam-se os direitos personalíssimos a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, os quais 

podem ser definidos como atributos da personalidade humana. Tais 

direitos têm recebido tutela especifica por parte de praticamente todos os 

países do mundo, restando previsto, por exemplo, como direitos individuais 

fundamentais nos termos da atual Constituição Brasileira – Art.5º, inciso X. 

X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação; (grifos nossos) Os direitos a intimidade e a 

vida privada são de caráter erga omnes e estão relacionados com o direito 

de ter uma boa qualidade de vida, que constitui reconhecidamente um 

direito fundamental de terceira geração. O direito à intimidade é o direito a 

um espaço mínimo, é o direito ao isolamento mental, a ser diferente, é a 

liberdade de pensamento, de convicção. É o direito de não expor, a outros, 

elementos ou informações pessoais. Abarca as confidencias os informes 

de ordem pessoal, as recordações pessoas, as memórias, os diários, as 

relações familiares, as lembranças de família, a sepultura, a vida amorosa 

e conjugal, o estado de saúde pessoal, as afeições, o entretenimento, os 

costumes domésticos e as atividades negocias privadas. No que 

concerne ao direito a vida privada, diz-se que constitui o direito a manter 

subtraído da curiosidade publica atos pessoais, embora tais atos não 

sejam secretos. Compreendendo as conversas, a aparência, o 

comportamento e os hábitos de cada pessoa. Não se pode olvidar da 

Honra que também é objeto de proteção jurídica e constitui um bem da 

personalidade, vale salientar que é um aspecto mentalmente autônomo. 

Pertence à esfera da individualidade e define o homem socialmente, 

sobretudo do ponto de vista de sua dignidade, bom nome e reputação. 

Pode-se definir que honra como autoestima (designasse honra interna), ou 

como um conjunto de qualidades necessárias a uma pessoa para ser 

respeitada no meio social (designa-se honra externa). Por derradeiro, a 

imagem de cada indivíduo corresponde a representação plástica de sua 

personalidade, por meio de desenho ou fotografia. Decorre do direito à 

preservação da imagem a prerrogativa de obstar a divulgação de retrato 

pessoal, some-se a isso o fato de ser um direito transmissível aos 

herdeiros. “Ex positis” Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste 

feito e concluindo pela culpa efetiva da empresa demandada, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta Ação Declaratória c/c 

Indenização por Danos Morais para o fim de DECLARAR INEXISTENTE o 

débito cobrado e questionado pelo autor. CONFIRMAR EM DEFINITIVO a 

tutela deferida no Id. Nº 10209367. CONDENO o réu a proceder à 

reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante 

fundamentação alhures, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Para fins de 

liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao 

mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ[1]), e correção monetária 

pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ[2]), considerando 

que a relação aqui discutida é extracontratual. Condeno a parte ré, ainda, 

em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses 

arbitrados em dez por cento sobre a condenação. Transitada em julgado, 

intime-se a parte autora para querendo, proceder a sua execução, na 

forma da lei, sob pena de arquivamento. PUBLIQUE-SE INTIME-SE 

CUMPRA-SE. Várzea Grande–MT Ester Belém Nunes Juíza de Direito [1] 

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de 

responsabilidade extracontratual. [2] A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008258-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA RODRIGUES DA SILVA BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ALVES DA ANUNCIACAO OAB - MT26588/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEX COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1008258-32.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): FABIOLA RODRIGUES DA SILVA BARROS REU: TEX 

COMERCIO DE VEICULOS LTDA Vistos... Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por FABIOLA RODRIGUES DA SILVA BARROS 

em desfavor de TEX COMERCIO DE VEICULOS -LTDA. Em face do que 

consta sob a Id. nº 22530810, em que a autor requer a desistência do 

feito, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA POR SENTENÇA e DOU ESTA AÇÃO 

COMO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, 

VIII, do NCPC. Sem custas por ser feito novo e sem arbitramento de 

honorários advocatícios por não ter sido formada a relação processual. 

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo. PUBLIQUE-SE. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003416-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA GONCALINA CURADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORDALINA TEIXEIRA GONCALVES OAB - MT17508-O (ADVOGADO(A))

DAISSON ANDREI MARCANTE OAB - MT11373-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1003416-77.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): BENEDITA GONCALINA CURADO REU: CONSTRUTORA JOAO 

DE BARRO LTDA - ME Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por BENEDITA GONÇALINA 

CURADO, devidamente qualificada nos autos, em desfavor de 

CONSTRUTORA JOÃO DE BARRO LTDA., também qualificada, que, em 

síntese, informa e pleiteia o seguinte: Alega ter firmado com a ré contrato 

de compra e venda com a ré em 06.04.2014, envolvendo uma casa no 

empreendimento Vida Nova, no valor de R$ 115.000,00, sendo pagos 10% 

a título de sinal, especificamente, R$ 11.500,00 na assinatura, e 12 (doze) 

prestações de R$ 626,00. A entrega ocorreria até 12 (doze) meses após 

a assinatura do contrato, ou seja, julho/2015. Diz ter cumprido sua parte, 

todavia, a ré não cumpriu as suas, visto que até o momento não lhe foi 

entregue o imóvel, o que resultou em gastos com aluguel, inicialmente de 

R$ 500,00 no período de 1º.07.2015 a 1º.06.2016, e a partir dessa data R$ 

650,00 por mês. Requer a procedência dos pedidos para rescindir o 

contrato e condenar a ré ao pagamento de danos materiais de aluguel (R$ 

13.850,00) e entrada, que somam R$ 36.690,21, bem como, danos morais 

de R$ 30.000,00. A inicial é acompanhada de procuração e documentos. 

Termo de audiência de conciliação no Id. 12984573 e contestação no Id. 

13377637. Argumenta ter cumprido suas obrigações, todavia, a obra 

encontra-se paralisada por culpa da Caixa Econômica Federal, que não 

repassou os valores do financiamento do empreendimento. Registra, 

ainda, que ainda se encontra no prazo para entrega, que é contada da 

assinatura do contrato de financiamento, ainda não subscrito pela autora. 

No tocante à rescisão, não se opõe, desde que a devolução dos valores 

ocorra da mesma forma dos pagamentos, ou seja, uma entrada de R$ 

4.000,00 e 12 (doze) parcelas de R$ 626,00, e não lhe seja imposta a 

multa, até mesmo por não ter descumprido suas obrigações e quem está 

dando causa à rescisão é a autora. Impugna a pretensão de danos 

materiais (alugueres), dizendo que a autora não comprovar de 

satisfatoriamente o seu pleito, sequer juntando contrato locatício. Ademais, 

entende que os documentos juntados não possuem valor probante. A ré 

também impugna o pedido de danos morais e requer, ao final, a 

improcedência dos pedidos, juntando procuração, substabelecimento e 

documentos (Id.’s 13377650, pág. 1/8). Impugnação no Id. 14532324 e 

intimadas as partes para manifestar interesse na dilação probatória, 

apenas a ré pediu provas, requerendo o depoimento pessoal da autora. É 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de Ação de Rescisão 

de Contrato c/c Perdas e Danos, argumentando a autora que a ré não lhe 

entregou o imóvel comprado, gerando o direito à restituição dos valores 

pagos e indenização por danos morais e materiais. DA DILAÇÃO 

PROBATÓRIA Intimadas as partes mediante impulso por certidão para 

indicar provas, a ré pediu o depoimento da autora para informar em juízo 

se não foram prestadas informações acerca do contrato, 

especificamente, quanto ao alegado atraso na entrega do imóvel. Entendo 

desnecessária a prova para a finalidade indicada pela ré, considerando 

que pretende tão somente a confirmar questão afeta ao próprio contrato, 

logo, matéria exclusivamente documental, além do que é princípio 

constitucional comezinho que ninguém é obrigado a produzir prova contra 

si (nemo tenetur se detegere). Não sendo, portanto, requeridas outras 

provas, passo ao julgamento do feito no estado em que se encontra. DA 

RESCISÃO CONTRATUAL A tese posta na inicial, considerando que o 

contrato não se aperfeiçoou, limita-se a declarar a rescisão fática e a 

quem coube a culpa a tanto, da autora ou da ré, além das perdas e danos. 

Conforme relatado, a irresignação da autora seria quanto à não entrega do 

móvel objeto do compromisso de compra e venda. A ré assume que o 

imóvel não foi entregue pela ausência de repasse do valor de 

financiamento pela CEF, bem como, por não ter a autora assinado o 

contrato de financiamento. Nesse contexto, tenho por abusiva a cláusula 

contratual que estabelece a entrega do imóvel apenas depois de assinado 

o contrato de financiamento. Como é de praxe na aquisição de imóveis na 

planta, existe a real possibilidade de atraso na entrega da obra, em 

especial quando envolve empreendimento com dezenas – ou centenas – 

de unidades residenciais, o que o ocorre in casu. E para sanar eventual 

atraso é que a jurisprudência pátria entende de forma remansosa como 

legítima a incidência do prazo de tolerância, que por regra é de 180 (cento 

e oitenta) dias. Todavia, ao assinar o contrato de financiamento e previsão 

de nova data para entrega – não raras as vezes para 02 (dois) ou até 03 

(três) anos depois – ainda que no caso vertente seja de 06 (seis) meses, 

prorrogáveis por mais 06 (seis) (Cláusula 8ª) ou o máximo de 24 (vinte e 

quatro) meses do financiamento (§ 1º), frustra em muito o sonho da casa 

própria, além de alterar substancial e unilateralmente o próprio contrato de 

compra e venda, atingindo o consumidor com grande golpe, que por certo 

vê seus planos de mudar-se postergados por longo lapso temporal desde 

a assinatura do instrumento de venda e compra. A jurisprudência do E. 

Tribunal de Justiça deste Estado, ao enfrentar situação semelhante, 

reconheceu a nulidade da cláusula que condiciona a entrega do imóvel 

apenas depois de assinado o contrato de financiamento – em detrimento à 

previsão do próprio instrumento de compra e venda –, conforme ementa a 

seguir citada: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO PATRIMONIAL E EXTRAPATRIMONIAL – 

AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL – EXISTÊNCIA DE VÁRIOS PRAZOS PARA 

ENTREGA DO IMÓVEL – VINCULAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA À 

ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO - NULIDADE DE 

CLÁUSULA RECONHECIDA - PREVALECE A INTERPRETAÇÃO MAIS 

FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - ATRASO NA ENTREGA DO 

RESIDENCIAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ATO ILÍCITO 

CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. 1. A falha na prestação do serviço resta 

caracterizada quando, apesar do autor ter adimplido com suas 

obrigações, a construtora não entrega as chaves do imóvel no período 

estipulado no contrato. 2. É nula cláusula em contrato de compra e venda 

de imóvel, que condiciona o prazo de entrega à assinatura do contrato de 

financiamento, porque o respectivo dispositivo contratual atenta contra o 

princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todos os contratos, 

colocando o consumidor em posição de desequilíbrio, no que se refere às 

obrigações assumidas pelas partes. Trata-se, portanto, de estipulação 

nitidamente abusiva, nos termos do artigo 51, incisos I e IV, do Código de 

Defesa do Consumidor, pois, além de atenuar a responsabilidade do 

fornecedor, deixa o consumidor em desvantagem exagerada, o que é 

inadmissível. 3. Em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, 

as cláusulas previstas no contrato de adesão devem ser interpretadas de 

modo mais favorável ao consumidor, evitando, assim, a onerosidade 

excessiva da parte mais vulnerável da avença. 4. Os danos morais são 

cabíveis quando os fatos ultrapassam o mero aborrecimento e/ou 

transtorno diário do consumidor e atingem a esfera íntima da vítima, 

principalmente os seus direitos de personalidade. O quantum da 

indenização por danos morais deve ser fixado com observância dos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das 

circunstâncias da causa, em especial o tempo de atraso do 

empreendimento e as frustrações passadas pela parte autora. (Ac 

23462-12.2014.8.11.0002,4ª Câmara de Direito Privado do TJMT. Rel.ª 

Des.ª Serly Marcondes Alves, j. 05.12.2018). (grifei) Dessa forma, 

entendo abusiva a cláusula que dispõe a entrega após a assinatura do 

contrato de financiamento. Por outro lado, o contrato não indica data 

específica para entrega, limitando-se a dispor que seria o prazo máximo 

de 24 (vinte e quatro) meses da assinatura do contrato de financiamento. 

Entendo que tal prazo seria suficiente para entrega, contudo, contando-se 

da data de assinatura do compromisso de compra e venda (10.11.2014), 

conforme fundamentos acima alinhavados. Logo, entendo pela fixação do 

prazo de entrega a partir de 11.11.2016. A ação foi proposta em 

12.05.2017, momento em que a autora ainda não havia recebido o 

apartamento. Logo, indubitável, a meu ver, a culpa da ré pela rescisão, 

evidenciando, também, a má-prestação de serviço. DAS PERDAS E 

DANOS Pleiteia a autora a condenação da ré a restituir integralmente os 

valores pagos, alugueres no período de atraso, bem como, danos morais. 

I) Dos valores pagos: Argumenta terem sido pagos a importância de R$ 

11.500,00 a título de entrada, de forma parcelada. A ré não nega o 

recebimento, requerendo apenas, na hipótese de rescisão – que também 

não se opõe –, que a restituição dê-se da mesma forma em que foi paga, 

ou seja, R$ 4.000,00 à vista e o saldo restante em 12 (doze) parcelas de 

R$ 626,00. Demonstrada a culpa da construtora/incorporadora pela 

rescisão do contrato, há que se aplicar o disposto na Súmula n.° 543, do 

Superior Tribunal de Justiça, ou seja, com a restituição integral do valor 

pago pelo consumidor, sem aplicação de qualquer percentual. Verbis: 

Súmula 543 - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de 

compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, 

deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente 

comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente 

vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem 

deu causa ao desfazimento. Consequentemente, também não há que se 
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acolher a pretensão de parcelamento da importância, que deverá ser paga 

na integralidade. II) Dos alugueres: Pleiteia a autora, também, a 

condenação da ré ao pagamento de R$ 13.850,00 a título de aluguéis. Por 

reconhecer o atraso na conclusão da obra, o que, inclusive, motivou a 

autora a rescindir o contrato de compra e venda, incide a ré 

automaticamente no dever de ressarcir os alugueres a que a autora 

precisou arcar no período de atraso, situação pacificada pelo Superior 

Tribunal de Justiça na condição de lucros cessantes ou montante que a 

parte precisou arcar por não ter recebido seu imóvel. A propósito: 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO 

NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRESUNÇÃO DE LUCROS CESSANTES 

CORRESPONDENTES AO VALOR MÉDIO DE ALUGUEL DO IMÓVEL 

OBJETO DO CONTRATO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA 

RECONSIDERAR PARCIALMENTE A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVA 

ANÁLISE, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL. 1. A jurisprudência deste Sodalício firmou-se no sentido de 

que, reconhecida a culpa do promitente vendedor no atraso da entrega de 

imóvel, os lucros cessantes são presumidos e devem corresponder à 

média do aluguel que o comprador deixaria de pagar. 2. Na espécie, a 

decisão agravada deve ser parcialmente reformada, para condenar os ora 

agravados ao pagamento de lucros cessantes à parte ora agravante 

correspondentes ao valor médio de aluguel do imóvel objeto deste 

processo desde junho de 2013 até a efetiva entrega das chaves. 3. 

Agravo interno provido para reconsiderar parcialmente a decisão 

agravada e, em nova análise, dar parcial provimento ao recurso especial. 

(AgInt no REsp 1723050/RJ, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador 

convocado do TRF 5ª REGIÃO), 4ª Turma, j. 20/09/2018, DJe 26/09/2018). 

Ao contrário do que entende a ré, tenho que os pagamentos foram bem 

comprovados na inicial (Id. 6871123, pág. 1/7), ainda que a autora não 

tenha trazido aos autos o respectivo contrato locatício. Assim entendo por 

observar que os recibos indicam com precisão os valores pagos, período 

e objeto a que se destina. Outrossim, a ré não juntou documentos, tão 

pouco, pediu provas para desconstituir tais documentos, de forma que, à 

mingua de elementos contrários, devem ser reconhecidos como lídimos. 

DOS DANOS MORAIS Nesse aspecto, sendo a conduta da ré de vital 

importância para a não formalização do contrato, entendo demonstrado o 

dano moral por ser a construtora responsável pela quebra do sonho da 

casa própria, tão presente na vida dos brasileiros. Consequentemente, 

deve ser fixada indenização pelos danos morais – que são, inclusive, 

presumidos – a que a autora passou, não se podendo deixar de censurar 

a conduta da construtora. Entendo, contudo, que o valor pleiteado é 

elevado, devendo ser adequado a fim de melhor espelhar o caráter 

pedagógico da medida, sem também representar enriquecimento sem 

causa. DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos desta Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais para: a) 

DECLARAR RESCINDIDO o Instrumento Particular de Promessa de Compra 

e Venda de Unidades Autônomas e Entrega Futura, com Arras e outras 

avenças firmado pelas partes em 10.11.2014, envolvendo o apartamento 

n.° 101, do Veneza Garden VII, Residencial Veneza Garden, neste 

município; b) CONDENAR a ré a restituir de forma simples a autora os 

valores pagos a título de entrada, no importe total de R$ 11.500,00 (onze 

mil e quinhentos reais); c) CONDENAR a ré ao pagamento de alugueres no 

período de atraso, ou seja, R$ 13.850,00 (treze mil oitocentos e cinquenta 

reais); e d) CONDENAR a ré ao pagamento de danos morais em favor da 

autora, cujo montante fixo em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Para fins de 

cumprimento da sentença, os valores referentes aos danos materiais 

deverão ser atualizados com juros de 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC desde os efetivos desembolsos. Relativamente aos danos 

morais, o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde a 

citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento por tratar-se 

de relação de natureza contratual. Pelo princípio da sucumbência e 

considerando que a autora decaiu apenas no quantum indenizatório a título 

de danos morais (Súmula 326, STJ), condeno a ré ao pagamento das 

custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses fixados 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos 

termos dos arts. 85, § 2º e 98, § 2º, do NCPC. Deverá a ré recolher as 

custas processuais com base na condenação, devendo emitir guia no site 

do TJMT, sob pena de serem anotadas para lastrear Execução Fiscal. 

Decorrido o prazo recursal, que deverá ser certificado, e não havendo 

manifestação das partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004610-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA FERREIRA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO OAB - MT9175/B 

(ADVOGADO(A))

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT10604-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROQUE LIMA DO ESPIRITO SANTO (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1004610-78.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARINA FERREIRA MARTINS REU: ROQUE LIMA DO ESPIRITO 

SANTO Vistos... Trata-se de AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA CUMULADO COM COBRANÇA DE ALUGUEL proposta por 

MARINA FERREIRA MARTINS em desfavor de ROQUE LIMA DO ESPIRITO 

SANTO. Em face do que consta sob a Id. nº 20944040, em que a autor 

requer a desistência do feito, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA POR 

SENTENÇA e DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC. Sem custas por ser feito 

novo e sem arbitramento de honorários advocatícios por não ter sido 

formada a relação processual. Decorrido o prazo e não havendo 

manifestação das partes, arquivem-se estes autos com as devidas baixas 

e anotações de estilo. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005574-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAITON ANDERSON DA SILVA FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1005574-37.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA REQUERIDO: 

CLAITON ANDERSON DA SILVA FERNANDES Vistos... Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA proposta por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA em 

desfavor de CLAITON ANDERSON DA SILVA FERNANDES. Em face do 

que consta à Id. nº 25635416, em as partes comunicam a realização de 

acordo pondo fim ao processo, requerem a extinção do feito. DESSA 

FORMA, HOMOLOGO O ACORDO POR SENTENÇA, nos termos do art. 

200, do NCPC, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos, em 

consequência, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA na forma do art. 487, III, 

“b” do NCPC. Honorários advocatícios e custas processuais na forma 

convencionada. Decorrido o prazo, e não havendo manifestação das 

partes, certifique-se e arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002755-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AVENIRO PIMENTEL DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA JORGE OAB - GO33319 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO LEAL DA FONSECA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Autor para manifestar acerca da Diligência do Oficial de 

Justiça (Id. 27966383), no prazo de 05 (cinco) dias.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016642-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PENCAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GUILHERME LEMES BASTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO INTIMO A PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

QUANTO A CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA NO PRAZO DE 05 DIAS. 

VÁRZEA GRANDE, 11 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004733-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MARQUES DOS SANTOS PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL BATTAGLIA DE NUEVO CAMPOS OAB - SP305561 

(ADVOGADO(A))

DANTHE NAVARRO OAB - SP315245 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARA INFORMATICA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Autor para manifestar acerca da certidão negativa do 

Oficial de Justiça (Id. 29097572), no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002546-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT8651-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO PEDRO DA SILVA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO INTIMO A PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

QUANTO A CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, NO PRAZO DE 05 DIAS. 

VÁRZEA GRANDE, 11 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004942-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FRANCISCO MUNIZ OAB - MG53053 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VARZEA GRANDE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL (REU)

HÉLCIO CARLOS VIANA PINTO (REU)

DALVA DE CAMPOS FERREIRA CARDOSO (REU)

HERMES GONÇALVES FERREIRA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO INTIMO A PARTE AUTORA PARA JUNTAR NOS 

AUTOS O COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 05 DIAS. VÁRZEA GRANDE, 11 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001730-84.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA FRANCISCA MACIEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIRA SAVIA FIUZA METELO OAB - MT19615/O (ADVOGADO(A))

SABRINA LUZIA FIUZA METELO OAB - MT0018544A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

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 INTIMO AS PARTES para se manifestarem quanto 

ao laudo pericial de ID. 27521223, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente de cada parte, em igual prazo, apresentar o respectivo parecer 

(art. 477, § 1º do CPC). VÁRZEA GRANDE, 11 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 278181 Nr: 21791-56.2011.811.0002

 AÇÃO: Declaração de Ausência->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: LUCIANE WENDLENG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRÁS - Imp. E Exp. Dist. De Móveis e 

Elet. Ltda, BANCO BRADESCO S/A, CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO DE MORAES 

DOURADO NETO - OAB:PE 23.255, João Rogério Romaldini de Faria - 

OAB:SP 115.445, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056/MT

 Certifico que o advogado da parte Requerida: DISMOBRÁS - Imp. De 

Moveis e Elet. Ltda, indicado para receber intimação, não estava 

cadastrado nos presentes autos, o que foi regularizado nesta data, motivo 

pelo qual encaminho o movimento "Despacho->Mero expediente", de 

30/10/2019, para nova publicação: "Vistos etc. 1 – Primeiramente, deverá 

ser excluída do polo passivo da presente demanda LOSANGO 

PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA, face estabulação de acordo com a parte 

autora, o qual fora devidamente homologado na sentença de mérito. 2 - 

Intimem-se às partes acerca do retorno dos autos do TJMT, para que, 

querendo, requeiram o que de direito. Prazo: 10 dias. 3 – Diante do 

petitório de fls. 466/467, deverá a Sra. Gestora Judiciária acostar aos 

autos extrato da Conta Única do depósito realizado ainda no ano de 2016. 

4 - Às providências. Várzea Grande, 30 de outubro de 2019. ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI, Juiz de Direito".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268052 Nr: 14732-17.2011.811.0002

 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: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS, MARTA 

JATCZAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO FLÁVIO DIAMANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT, VITOR HUGO FORNAGIERI - OAB:15661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Intimação do autor, para fornecer os meios necessários para 

cumprimento do Mandado de Imissão na Posse, que está será 
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encaminhado para a Divisão Controladora de Mandados, para 

cumprimento. A parte deverá procurar o Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 416632 Nr: 20275-59.2015.811.0002

 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: PATRICIA BARBOZA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE ANHANGUERA - UNIDERP 

(EAD - POLO CUIABA)

 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: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:MG 109.730, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63440/MG

 Intimação ao requerente para manifestar, no prazo de cinco dias, sob 

pena de devolução destes autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 344371 Nr: 11385-68.2014.811.0002

 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: VILMA TESOURA CAMPOS, NELCINA RODRIGUES 

CARVALHO, CLACI SOUZA LIMA, ANA EGIDIA UNTRA, ROSINETE 

RODRIGUES DA SILVA, ANAIR BOF, ROSA ALVES DA SILVA, HILDENEZ 

RODRIGUES MELOMEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, LEILA MARIA BOABAID LEVI, ANA MARIA BOABAID DE 

CARVALHO COUTO, LUCILA SOARES BOABAID, TEREZINHA MARIA DE 

SANTANA, LOURIZA SOARES BOABAID, WALTER NUNES DA SILVA 

BOABAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12.066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GARCIA - 

OAB:210.137/SP

 Intimação do autor para manifestar sobre a carta devolvida, em 05(cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 248048 Nr: 7754-58.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFCFV, JULIA MARIA CARDOSO DE OLIVEIRA COSTA

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

TRABALHO MÉDICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACY GOMES DE MOURA - 

OAB:MT 20.565/O, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:DP DE MT, MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA ALMEIDA CAMPOS 

BORGES - OAB:10.430

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 187,15, totalizando em R$ 

600,55, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 249461 Nr: 8946-26.2010.811.0002

 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: DORACI ONEIDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO HOLDING S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT 14.992-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 148,98, totalizando em R$ 

562,38, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006045-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIELE RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO JOSE DE SOUSA JUNIOR OAB - MT21623-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO MAIA DA COSTA (REU)

GYANN CRYSTHIAN RODRIGUES DE LIMA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO MINORU OSSOTANI OAB - MT15390-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006045-87.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

LUCIELE RODRIGUES DOS SANTOS REU: ORLANDO MAIA DA COSTA, 

GYANN CRYSTHIAN RODRIGUES DE LIMA Vistos. Por ocasião da 

contestação a parte requerida Orlando Maia da Costa alegou ser parte 

ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, bem como indicou o Sr. 

Thales Tangredo Maciel Costa como sendo parte legítima para figurar no 

polo passivo da demanda. Dessa forma, considerando que o documento 

de id. 157785193, o extrato retirado junto ao site do DETRAN e a pesquisa 

realizada junto ao Sistema Renajud em anexo, demonstram que o veículo 

envolvido no sinistro descrito nos autos havia sido vendido pelo autor ao 

Sr. Thales em data anterior ao sinistro descrito nos autos e considerando 

que o art. 338, do CPC autoriza a parte autora alterar a petição inicial para 

a substituição do demandado, quando o réu alegar, na contestação, ser 

parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo provocado, 

determino que a autora em 15 (quinze) dias manifeste nos exatos nos 

termos do art. 339, § 1º e 2 º, do CPC, sob as penalidades legais. 

Decorrido o prazo venham-me os autos conclusos para deliberação. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007941-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WEMERSON EUDES CAETANO ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007941-05.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

WEMERSON EUDES CAETANO ROCHA EXECUTADO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos, Em 09.09.2019 o juízo da 1ª Vara Cível da 

Comarca de Vitória-ES, nos autos n. 0021350-12.2019.8.08.0024, 

decretou a falência da executada Ympactus Comercial S.A., conforme 

cópia em anexo. À vista disso, e considerando que o presente não 

envolve mais quantia ilíquida, é se de concluir que houve perda do seu 
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objeto, competindo à parte exequente promover a habilitação do seu 

crédito naquele juízo recuperacional, consoante itens 11 e 12, e alíneas, 

da sentença, in verbis: “11) EXPEÇA-SE edital, nos termos do art. 99, 

parágrafo único, da Lei 11.101/2005, constando o e-mail informado pelo 

Administrador Judicial (item 1), com as seguintes advertências: a) os 

credores deverão apresentar ''suas habilitações ou suas divergências 

quanto aos créditos relacionados'' no prazo de 15 (quinze) dias (art. 99, 

IV, e art. 7º, § 1°), a contar da publicação do edital; b) ficam dispensados 

de habilitação os créditos que constarem corretamente do rol 

eventualmente apresentado pelo falido. 12) DETERMINO que eventuais 

impugnações ao referido edital e/ou habilitações retardatárias sejam 

interpostas por dependência ao processo principal, ao passo que não 

deverão ser juntadas nos autos principais, sendo que as petições 

subsequentes e referentes ao mesmo feito deverão ser, sempre, 

direcionadas àquele já instaurado. Observo, neste tópico, que: a) serão 

consideradas habilitações retardatárias aquelas que deixaram de 

observar o prazo legal previsto no art. 7°, § 1º, da Lei 11.101/2005, as 

quais serão recebidas como impugnação e processadas na forma dos 

arts. 13 a 15 (da LRF), e estarão sujeitas ao recolhimento de custas, nos 

termos do art. 10, caput e § 5º, da Lei 11.101/2005; b) as impugnações 

que não observarem o prazo previsto no art. 8º, da Lei 11.101/2005 

também estarão sujeitas ao recolhimento de custas”. Assim, em atenção 

ao art. 10 do CPC concedo o prazo de 10 dias para que a parte exequente 

justifique eventual possibilidade de prosseguimento do feito, contrapondo 

as razões acima, sob pena de extinção do feito por perda superveniente 

do seu objeto. Sem prejuízo do acima determinado, fica desde já 

autorizada a expedição de Certidão de Dívida Judicial em favor da parte 

exequente, a quem caberá promover a habilitação do seu crédito no 

referido processo de falência, de acordo com as determinações supra 

que constam da própria sentença prolatada pelo juízo falimentar. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019951-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERNANDES DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA FATIMA DA SILVA MAGALHAES OAB - MT22784-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo:  1019951-13.2019.8.11.0002 . 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ELIANE GOMES FERNANDES DE OLIVEIRA 

REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Analisando os autos, verifico que a autora obteve decisão que 

concedeu a tutela de urgência em sede de plantão judiciário (id. 

27933211), contudo, determinada a emenda da inicial no id. 27460277, 

nada manifestou. Ainda, observo que a autora possui ação em trâmite na 

2ª Vara Cível desta comarca, da mesma natureza da presente, conforme 

consignado pela MM. Juíza Plantonista no id. 27933211, razão pela qual 

determino, venha a parte autora manifestar seu interesse no 

processamento desta demanda, atentando-se quanto a necessidade de 

emenda da inicial nos termos do id. 27460277, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008842-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS OAB - MG98575 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILCEDILVA TRIATO DA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008842-02.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: 

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA EXECUTADO: GILCEDILVA TRIATO DA ROCHA Vistos. 

Considerando que os embargos à execução opostos pela executada foi 

recebido sem efeito suspensivo, venha à parte exequente, no prazo de 15 

(quinze) dias manifestar, requerendo o que entender de direito para o 

prosseguimento útil do feito. Ainda, ressalto que em igual prazo deverá 

aportar aos autos planilha de cálculo atualizada do débito. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004355-52.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DE SOUZA ARRUDA (AUTOR(A))

JOAO CARLOS SANTANA LEMES (AUTOR(A))

ALUISIO WASHISNGTON DA CRUZ (AUTOR(A))

MARINALVA BERNARDINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004355-52.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

MARINALVA BERNARDINO, ALUISIO WASHISNGTON DA CRUZ, JOAO 

CARLOS SANTANA LEMES, ANGELA MARIA DE SOUZA ARRUDA REU: 

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO 

SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO 

MARINE SEGURADORA S.A. Vistos, DEFIRO os benefícios da justiça 

gratuita, com fundamento no art. 98 do CPC. Anote-se. Outrossim, DEFIRO 

a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no art. 71 do 

Estatuto do Idoso, art. 1.211-A do CPC, e art. 1.775 da CGJ[1]. Da Inversão 

do Ônus da Prova Observo que a relação de direito material judicializada 

está sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma vez que o serviço 

prestado pela requerida ao autor representa relação de consumo, 

conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A propósito, 

colaciono o seguinte aresto: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO 

DE DANOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA 

PERICIAL – PRECLUSÃO TEMPORAL – NÃO PEDIDO NO MOMENTO 

OPORTUNO DE PRODUÇÃO DE PROVA – PROVAS DOCUMENTAIS 

SUFICIENTES – REJEIÇÃO - VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO – DEVER DE 

REPARAR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – HIPOSSUFICIÊNCIA E 

VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR DEMONSTRADA – CABIMENTO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO DEMONSTRADA - NECESSIDADE DE REPARO 

DOS DEFEITOS CONSTATADOS – SEGURANÇA DOS MORADORES - 

RESPONSABILIDADE DE ORDEM OBJETIVA DO CONSTRUTOR DO IMÓVEL 

PELOS VÍCIOS APRESENTADOS NA OBRA – DEVER DE REPARAR – 

RECURSO DESPROVIDO. Determinada as partes que especifiquem as 

provas que pretendem produzir, e estas não se manifestem, não há se 

falar em cerceamento de defesa por ausência de perícia, quando esta não 

foi pleiteada, bem como das provas dos autos impõe – se suficientes para 

análise do Magistrado, diante de seu livre convencimento. Não ocorrerá 

cerceamento de defesa quando a questão de mérito for unicamente de 

direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir 

prova. É facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar 

antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos 

bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que 

estabelece o artigo 355, I, do CPC. Estabelecida a relação de consumo, e 

demonstrada a hipossuficiência do consumidor, a INVERSÃO do ÔNUS da 

prova é cabível, principalmente em casos tais, em que a prova fica 

dificultada por parte do consumidor interessado, já que o DEFEITO na 
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construção do IMÓVEL e seus vícios demandam conhecimento técnico, e 

como a obra foi realizada por parte da apelante, nada mais plausível a 

INVERSÃO do ÔNUS da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII do CDC. 

A apelante tem responsabilidade sobre os serviços prestados referente a 

unidade habitacional, e desse modo lhe incumbe a reparação dos danos 

correspondentes as rachaduras existentes no IMÓVEL adquirido.” (TJMT - 

N.U 0029293-55.2013.8.11.0041, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2017, 

Publicado no DJE 31/07/2017) Neste prisma, vejo que merece ser acolhido 

o pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que os requisitos 

exigidos no inciso VIII, art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor 

encontram-se presentes, considerando que na hipótese em apreço a 

hipossuficiência dos autores é evidente, uma vez que as requeridas 

reúnem melhores condições de comprovar por qual motivo o imóvel 

apresentou vícios/defeitos após a entrega ao autor. Deste modo, defiro a 

inversão do ônus da prova, conforme postulado. Em que pese à 

manifestação expressa da parte autora no desinteresse na 

autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, e § 4º, inciso I, do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 15/04/2020, às 17h00 a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte 

requerida, por correio, para comparecimento à audiência de conciliação, 

com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito 

[1] “Art. 1.775. Terão prioridade de tramitação, em qualquer juízo ou 

tribunal, os procedimentos judiciais: I – em que figure como parte ou 

interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos 

(...)”.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012305-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KELY VANESSA SILVA CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1012305-49.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

K E L Y  V A N E S S A  S I L V A  C O R R E A  R E U :  L U M E N 

CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Vistos, À vista da 

ausência de tempo hábil para citação da requerida no novo endereço 

declinado nos autos, redesigno a audiência de conciliação para o dia 

15/04/2020, às 15h30min, 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. Fica, desde já, a parte autora intimada por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade. Cite-se a 

parte requerida, por correio, no endereço informado no Id. 28864693, 

consignando-se as deliberações contidas na decisão de Id. 24021438. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002462-26.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO VICENTE COLETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA TYEMI KATO MIYAJIMA OAB - DF59324 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA 

(REQUERIDO)

FABRICIO MARTINS DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002462-26.2020.8.11.0002. REQUERENTE: 

ADRIANO VICENTE COLETO REQUERIDO: UNIODONTO DE MATO GROSSO 

COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA, FABRICIO MARTINS DE ARAUJO 

Vistos. Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 

98, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus da 

Prova Observo que a relação de direito material judicializada está sujeita à 

legislação protetiva do consumidor, uma vez que o serviço prestado pela 

requerida a autora representa relação de consumo, conforme elucidam os 

artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A propósito, colaciono o seguinte 

aresto: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. PLANO ODONTOLÓGICO. TRATAMENTO URGENTE. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO RECONHECIMENTO. DEVER 

DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. Trata-se de ação através da qual a 

autora, ora apelante, pretende que as recorridas sejam condenadas a 

realizar o pagamento de indenização a título de danos materiais e morais, 

julgada improcedente na origem. A relação travada entre as litigantes é 

nitidamente de consumo, encontrando, portanto, amparo no Código de 

Defesa do Consumidor. Assim sendo, é aplicável à espécie o disposto no 

artigo 14 do Código Consumerista. A responsabilidade no caso em 

comento é objetiva, ou seja, independe de prova da culpa do agente 

causador do dano, uma vez verificada a falha na prestação do serviço. 

Incide na espécie, a inversão do ônus da prova, a teor do artigo 6º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual, uma vez 

alegada a falha na prestação de serviço, incumbe as partes recorridas 

comprovarem a ausência de qualquer conduta abusiva. (...) (Apelação 

Cível Nº 70076676071, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 26/04/2018) Neste prisma, 

vejo que merece ser acolhido o pedido de inversão do ônus da prova, uma 

vez que os requisitos exigidos no inciso VIII, art. 6º, do Código de Defesa 

do Consumidor encontram-se presentes, considerando que na hipótese 

em apreço a hipossuficiência da autora é evidente, uma vez que a 

requerida reúne melhor condições em demonstrar por qual motivo não foi 

finalizado o procedimento na autora, mesmo efetuado o pagamento. Deste 

modo, defiro a inversão do ônus da prova, conforme postulado. No 

impulso, em que pese a ausência de manifestação no interesse da parte 

autora na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, 

caput, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 15/04/2020, às 

16:00 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, 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, para comparecimento à audiência de 

conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. 

Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 
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apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003551-84.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILCEDILVA TRIATO DA ROCHA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003551-84.2020.8.11.0002. EMBARGANTE: 

GILCEDILVA TRIATO DA ROCHA EMBARGADO: MRV PRIME PARQUE 

CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE LTDA Vistos. 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98 do 

CPC/2015, defiro a gratuidade da justiça. Anote-se. À vista de que o 

embargante deixou de postular o efeito suspensivo, RECEBO os embargos 

à execução, na forma do art. 914 e 919 do CPC Considerando que a 

embargante manifestou interesse na realização de conciliação, conforme 

se observa do item “c” da inicial, designo audiência de conciliação para o 

dia 15/04/2020, às 16h30, o que faço com fulcro no art. 139, inciso V, do 

CPC, 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. Após, determino que se ouça o embargado no prazo de 15 (quinze) 

dias, vindo-me, em seguida, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001082-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSSEANE GOMES RAMALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001082-02.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

ROSSEANE GOMES RAMALHO REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Compulsando os autos observo 

que a parte autora pretende o cumprimento da obrigação imposta na 

sentença prolatada nos autos referente aos honorários advocatícios 

sucumbenciais, porém observo que ele não se atentou para o disposto 

nos incisos do art. 524 do CPC e quanto ao valor da condenação. Isso 

porque, que houve a condenação “pro rata” dos honorários advocatícios 

no valor de R$ 2.000,00, razão pela qual não podem os patronos da autora 

executar a totalidade deste. Assim, determino que a parte autora emende 

a petição de cumprimento de sentença devendo aportar aos autos planilha 

de cálculo atualizado da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento dos autos. Decorrido o prazo sem manifestação 

arquivem-se com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001204-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON LIMA FAGUNDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO BASTIAN FAGUNDES OAB - MT8907-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO UMBERTO CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO MOSER OAB - PR21307 (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO CAMPOS DE PAULA OAB - MT7561-O 

(ADVOGADO(A))

IVAN FORTES DE BARROS OAB - MT7084-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001204-83.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

EDILSON LIMA FAGUNDES EXEQUENTE: PEDRO UMBERTO CAMPOS 

Vistos, Manifeste-se a parte autora acerca da complementação do acordo 

constante no id. 27322797, no prazo de 05 dias, valendo o silêncio como 

concordância tácita. Decorrido o prazo, venham-me os autos conclusos 

para eventual homologação do acordo noticiado no id. 26224583. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001802-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERNANDO MANCINI OAB - MT1581-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

G C DOS SANTOS AGUA E GAS - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO FERREIRA CAMPOS OAB - MT19258-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001802-03.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A REU: G C DOS SANTOS AGUA E 

GAS - ME Vistos, Diante do caráter infringente dos embargos de 

declaração interpostos pela parte requerida (§ 2º, art. 1.023, CPC), venha 

a parte autora, no prazo de 05 dias, manifestar a seu respeito. Após, 

volvam-me os autos conclusos para apreciação dos embargos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003708-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS YASUYUKI ONISHI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS YASUYUKI ONISHI JUNIOR OAB - MT20833-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(REQUERIDO)

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

DOME CONSULTORES INTEGRADOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO PELEGRINI BARBOSA OAB - SP199877 (ADVOGADO(A))

IAGO DO COUTO NERY OAB - SP274076 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003708-91.2019.8.11.0002. REQUERENTE: 

CARLOS YASUYUKI ONISHI JUNIOR REQUERIDO: CIPASA VARZEA 

GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA, ORLEANS 

EMPREENDIMENTOS LTDA, DOME CONSULTORES INTEGRADOS LTDA. 

Vistos, Compulsando os autos observo que a contestação apresentada 

pela requerida DOME CONSULTORES INTEGRADOS LTDA. está 

desacompanhada da respectiva procuração, visto que apenas constam 

procurações outorgadas pelos demais requeridos nos ids. 23232280 e 

23232282. Dessa forma, tratando-se de vício sanável, venha à parte 

requerida DOME CONSULTORES INTEGRADOS LTDA., no prazo de 15 

(quinze) dias, regularizar sua representação processual, sob as 

penalidades legais (art. 76, incisos I e II e art. 344, ambos do CPC). 

Oportunamente, venham-me os autos conclusos para deliberação. 
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Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009256-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI ROSSETTO TREVISOL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FALEIROS DA SILVA OAB - MT0012568A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DO PADEIRO LTDA (REU)

ROBERTO GIMENES LEONELLO (REU)

Outros Interessados:

HENRIQUE ALBERTO TREVISOL (CONFINANTES)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009256-97.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

GIOVANI ROSSETTO TREVISOL REU: CASA DO PADEIRO LTDA, 

ROBERTO GIMENES LEONELLO Vistos, Aportou pedido da parte autora 

postulando pela citação via edital da parte requerida (id. 26697860). Pois 

bem, em atenção ao teor contido no § 3º, do art. 256 do CPC, efetuei a 

requisição de informações junto ao Sistema INFOJUD, a qual possui a 

mesma base de dados da Secretaria da Receita Federal, Sistema 

RENAJUD, Sistema Bacenjud e Siel – Sistema de Informações Eleitorais, 

sendo localizados novos endereços desta, conforme extratos em anexos. 

Dessa forma, cite-se a parte requerida, por correio, consignando-se as 

deliberações contidas na decisão inicial, nos seguintes endereços: Rua 

Arthur Thomas, n. 142, apto. 0002, Maringá-PR; Rua Alagoas, n. 1572, 

apto. 102, Centro, Londrina-PR; Av. Colombo, n. 8678, apto. 01, Vila Nova, 

Maringa-PR. No mais, renova-se a diligência de intimação da confiante 

Henrique Alberto Trevisol, consoante pugnado na petição de id. 26697860. 

Ressalto a parte autora que o Oficial de Justiça, auxiliar do Juízo, não tem 

o dever funcional de procurar pela parte que se comprometeu, nos autos, 

a conduzi-lo, cabendo a esta, interessada que é no desenlace do 

processo, contatar o Meirinho com vistas ao efetivo cumprimento da 

diligência. Destarte, uma vez requerida à condução e deferida a 

providência, o que tenho como acolhida no presente caso, caberá à parte 

solicitante contatar o Oficial de Justiça tão logo este esteja em posse do 

Mandado, com vistas ao oferecimento dos meios a que se comprometeu. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017275-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MALENA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIANNE KYULA ALVES OAB - MT27066/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1017275-92.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

ROSA MALENA DA CRUZ REU: BANCO BMG S.A Vistos. Compulsando os 

autos, verifico que a parte autora manifestou interesse pelo parcelamento 

das custas (Id. 28447592). O Código de Processo Civil prevê no art. 98, 

§6º que conforme o caso, o juiz poderá conceder o direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver que 

adiantar no curso do procedimento, ao passo que a CNGC/MT autoriza o 

parcelamento das custas e despesas processuais em até seis parcelas 

mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, consoante §7º, do 

art. 468. Assim, autorizo o parcelamento da taxa e custa judiciária inicial 

em 06 parcelas mensais, como pleiteado, devendo a primeira ser efetivada 

até o dia 20.02.2020, e as demais nos meses subsequentes em igual data. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002826-95.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DOS ANJOS PASSOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT25119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002826-95.2020.8.11.0002. AUTOR: 

LEANDRO DOS ANJOS PASSOS REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Da 

análise dos autos, verifico que a parte autora requereu em sede de tutela 

de urgência que o requerido cesse os descontos efetuados pela parte 

requerida a partir do mês de outubro de 2019. Com efeito, o autor afirma 

que detinha contrato de empréstimo com o requerido, o qual fora quitado 

em outubro/2019, alegando que o banco réu continuou a efetuar 

descontos após a quitação do contrato, o que considera indevido. 

Contudo, descurou de apresentar documentos que evidenciem que as 

cobranças persistem até a presente data, bem como que o autor não 

possui débitos com o requerido que justifiquem eventual descontos. Deste 

modo, determino venha à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

suprir as irregularidades acima descritas, formulando pedido compatível, 

sob pena de indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004270-66.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GRACA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA SCARACATI OAB - MT11166-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS CICHOSKI (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004270-66.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

GRACA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EPP REU: LUCAS CICHOSKI 

Vistos. Venha à parte autora, em 30 (trinta) dias, proceder ao 

recolhimento das custas e despesas processuais, ou demonstrar 

documentalmente a incapacidade de fazê-lo, sob pena de extinção do 

processo, nos termos do art. 456, §1º, da CNGC/MT. Cumpra-se. 

Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003917-26.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEILA CELIA DA SILVA GOIS (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):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003917-26.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

SEILA CELIA DA SILVA GOIS REU: VIVO S.A. Vistos, Inicialmente 

constato, que os documentos anexados nos Id. 28929631 encontram-se 

total ou parcialmente ilegíveis, em desconformidade com o que preceitua o 

§1º, do art. 14, da Resolução n°. 185/2013, a qual institui o Sistema PJE, 

que assim dispõe: “Art. 14. Os documentos produzidos eletronicamente, 

os extratos digitais e os documentos digitalizados e juntados aos autos 

pelos órgãos do Poder Judiciário e seus auxiliares, pelos membros do 

Ministério Público, pelas procuradorias e por advogados públicos e 

privados têm a mesma força probante dos originais, ressalvada a 

alegação motivada e fundamentada de adulteração. § 1º Incumbirá àquele 

que produzir o documento digital ou digitalizado e realizar a sua juntada 
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aos autos zelar pela qualidade deste, especialmente quanto à sua 

legibilidade”. Posto isso, determino, venha à parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, aportar aos autos documentos legíveis, atentando-se 

quanto à necessidade de que estes sejam cópias completas e de fácil 

leitura, com boa qualidade de visualização. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003556-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIREIRA MADEVALE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA MARTINS CASTELLI RIBAS OAB - PR33628 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEIXEIRA & PEREIRA LTDA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003556-09.2020.8.11.0002. REQUERENTE: 

MADEIREIRA MADEVALE LTDA - ME DEPRECADO: TEIXEIRA & PEREIRA 

LTDA Vistos, Intime-se a parte autora para no prazo de 30 (trinta) dias 

recolher as custas judicias, sob pena de devolução da missiva, consoante 

arts. 388, parágrafo único e 390 da CNGC/MT. Na hipótese de não 

atendimento, devolva-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003614-12.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE LAUDELINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003614-12.2020.8.11.0002. AUTOR: NEIDE 

LAUDELINO DA SILVA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Da análise dos 

autos, observo que a parte autora apresentou instrumento procuratório e 

declaração de hipossuficiência com datas do ano de 2018, tendo sido 

confeccionadas há cerca de dois anos, portanto, desatualizadas. Sendo 

assim, determino, venha à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

suprir as irregularidades acima informadas, procedendo com a juntada dos 

referidos documentos, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo 

único, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004375-43.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA ROBERTA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA MAZIERO OAB - MT15739/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RICARDO ALVES DE ARRUDA GUBERT (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004375-43.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

FATIMA ROBERTA PEREIRA REU: PAULO RICARDO ALVES DE ARRUDA 

GUBERT Vistos. A par da exigência legal de prestação de caução do valor 

equivalente a 03 (três) meses de aluguéis para concessão da medida 

liminar de despejo, tenho por bem oportunizar à parte autora o prazo de 15 

(quinze) dias para a comprovação de depósito dos respectivos valores ou 

a apresentação de caução idônea nos autos, nos moldes do art. 59, § 1º, 

da Lei 8.245/91. Oportunamente, voltem-se os autos conclusos para a 

análise do pedido liminar. Intime-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000826-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA FERREIRA MACHADO OAB - DF40259 (ADVOGADO(A))

YURI FREITAS CARVALHO MACHADO CUNHA OAB - DF38457 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO MACHADO CUNHA OAB - DF13635 (ADVOGADO(A))

FABIO MENDONCA E CASTRO OAB - DF18484 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIOSEG DIAGNOSTICOS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000826-59.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REU: BIOSEG 

DIAGNOSTICOS LTDA - ME Vistos. Considerando que a parte exequente 

limitou-se a requer o prosseguimento do feito, sem, contudo, indicar qual 

providência pretende ser adotada, venha o exequente, no prazo de 15 

(quinze) dias manifestar se possui interesse na realização de penhora 

online em contas do executado, busca de bens ou indicar o que entender 

de direito para o deslinde do feito. Ainda, ressalto que em igual prazo 

deverá aportar aos autos planilha de cálculo atualizada do débito. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009396-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT8909-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER BENEDITO DE ALBUQUERQUE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009396-68.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

EXECUTADO: WAGNER BENEDITO DE ALBUQUERQUE Vistos. Em atenção 

ao princípio do contraditório, intime-se a parte exequente para se 

manifestar sobre as alegações contidas da petição de id. 28990429, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham-me conclusos para deliberações. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000885-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERA ZANELLA SALENGUE MARTINS (AUTOR(A))

GILBERTO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO OAB - MT11915-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

LUIZ ALCEU ZOLLI (REU)

JULIA CATARINA GERMANO ZOLLI (REU)

INGRID DA SILVA RORDE BONIATTI (REU)

PEDRO PASSOS DE OLIVEIRA (REU)

ILDO ANTONIO BARTOCZ (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT10604-O (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da devolução da Carta Precatória de 

ID 28152367.
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 438904 Nr: 6225-91.2016.811.0002

 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: MARICE MARGARET GURGACZ, ASSIS GURGACZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELVINO MERLO, JOEL MERLO, NILDO 

AUGUSTO UMLAUF-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HONÓRIO DE CASTRO - 

OAB:MT 3.541-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804, Edson Luiz Perin OAB/ MT 8804 - OAB:8804 MT, JAYME 

DA SILVA NEVES NETO - OAB:11484/MS, MARCELO ANTONIO 

BALDUINO - OAB:9574/MS

 Por meio do presente ato, intimo a parte requerida Selvino Merlo para, no 

prazo de 05(cinco) dias, providenciar/comprovar o depósito dos valores 

necessários para distribuição e cumprimento da Carta Precatória a ser 

cumprida na Comarca de Garuva/SC, bem como após a distribuição da 

missiva, promova o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento da mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 323821 Nr: 20222-49.2013.811.0002

 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: JANILSON FERNANDES CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS - SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14.948, José Marcio de Oliveira - OAB:14.247/MT, MARIA DE 

LOURDES RIBEIRO - OAB:11646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - 

OAB:19.023-A-MT, GUSTAVO GONÇALVES GOMES - OAB:39.054-A, 

JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:142.452/SP, SILOMAR 

ATAÍDES FERREIRA - OAB:17.661

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 1.205 da CNGC, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora para que 

promova a retirada da certidão de crédito expedida nos termos da decisão 

retro, bem como promova os atos necessários à sua habilitação no Juízo 

recuperacional, devendo comunicar tal providência nos presentes autos.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58996 Nr: 4742-80.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:MT 9.059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6.057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:MT 17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, considerando o 

teor da decisão de fl. 741, impulsiono os presentes autos a fim de 

REITERAR a intimação da parte requerida para que aporte, no prazo de 

05(cinco) dias, os dados da instituição bancária (nome e nº do banco), 

agência, conta corrente e CPF ou CNPJ do beneficiário para cuja conta a 

transferência dos valores deverá se operar, tudo nos termos da decisão 

retro ou, manifeste-se, no mesmo prazo, para requerer o que entender de 

direito.

Por oportuno, registro que para levantamento de valores em conta cuja 

titularidade seja do(a) patrono(a) da parte, a procuração deverá conter 

poderes específicos para tal, nos termos do art. 105 do CPC.

 Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247271 Nr: 7125-84.2010.811.0002

 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: CARLOS AUGUSTO PAES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SS DESPACHANTE (YAMASHITA SILVA E 

SILVA LTDA)), ROGÉRIO MENDES DE OLIVEIRA, LUIZ ROGERIO NUNES 

MAGALHÃES, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MADALENA TEIXEIRA - 

OAB:13018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-A

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da devolução da Carta de Precatória 

de fls. 246/248, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 545905 Nr: 12868-94.2018.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO MELILLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D2A CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL 

LTDA, LANA CAMILA MATSUOKA ARRABAL, SUELI GOMES FERREIRA 

ZAMBIAZI, LUIZ HIRONI MATSUOKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14.234/MT, VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ - OAB:5956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242403 Nr: 3606-04.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERDAU AÇOS LONGOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUBOS E TUBOS ARTEFATOS DE CONCRETO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO DOTTO - OAB:147.434/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA CRISTINA LIRA DE 

OLIVEIRA - DEFENSORIA PÚBLICA. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, considerando 

que a manifestação de fls. 114/115 trata-se de mera contestação por 

negativa geral, deixo de intimar a parte autora para impugná-la e intimo as 

partes para, no prazo (COMUM) de 10(dez) dias, especificarem as provas 

que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob pena de preclusão.

 Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247270 Nr: 7135-31.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUINA DA CRUZ E SILVA FIALHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ASSOCIAÇÃO DOS 

PEQUENOS PRODUTORES RURAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:MT 14.258-A, UNIC-VG - OAB:

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 146,44, totalizando em R$ 

559,44, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.
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Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14400 Nr: 294-06.1999.811.0002

 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: MÁRCIO MATHEUS DE ARRUDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO MARCIO 

PINHEIRINHO PINHEIRO - OAB:3705/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento dacusta judiciária no valor 

de R$ 933,41, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A 

PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 

80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004005-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURILIO VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LABORATORIO CHROMATOX LIMITADA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO EDUARDO NAHSSEN OAB - SP127687 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004005-98.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

MAURILIO VIEIRA REU: LABORATORIO CHROMATOX LIMITADA Vistos, 

Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (art. 354/CPC) ou de julgamento antecipado da lide, 

ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos 

necessitam de maiores elementos probatórios para formação do juízo de 

convicção, razão porque passo ao saneamento e organização do 

processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a produção da prova. Da 

ilegitimidade passiva O requerido alega ser parte ilegítima para figurar no 

polo passivo da demanda, sob o argumento de que não é competente para 

realizar a emissão do documento de habilitação, não criou a legislação 

pertinente à emissão da CNH e jamais causou qualquer dano ao autor 

capaz de enseja indenização. Ainda, ressalta possuir competência técnica 

para realizar o exame toxicológico, o que atesta o grau de veracidade do 

laudo confeccionado, razão pela qual requereu a extinção do feito sem o 

julgamento do mérito. Em que pese as alegações do requerido verifico que 

preliminar de ilegitimidade passiva 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 do requerido pelo 

suposto erro no exame toxicológico realizado pelo autor. Ademais, o autor 

busca ser indenizado em virtude do eventual erro no resultado do exame 

toxicológico e não em virtude a falta de emissão de CNH ou qualquer 

questionamento acerca da legislação pertinente a emissão de CNH, motivo 

pela qual a presente preliminar será analisada conjuntamente com o mérito. 

Da carência da ação pela falta de interesse processual O requerido 

suscita preliminar de carência de ação, pela falta de interesse de agir, sob 

a alegação de não causou qualquer dano ao requerente, pois inexiste 

vício ou defeito no serviço prestado, bem como ressalta novamente que a 

responsabilidade para emissão da CNH é exclusiva do DETRAN. Pois bem, 

o interesse de agir consiste na necessidade de demonstração pela parte 

autora 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 o requerente salvaguardar a pretensão 

alegada na inicial se afigura necessário a propositura da presente ação. 

Logo, possuem legítimo interesse para o manejo desta ação. Ademais, 

vejo que a matéria aventada pelo requerido no tocante a ausência do deve 

de indenizar é afeta ao próprio mérito da ação, pois apenas com a 

instrução dos autos será possível averiguar se os fatos descritos na 

inicial configuram o alegado dano moral e material. 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. Não havendo outras questões preliminares a serem 

apreciadas ou irregularidade a ser expurgada, dou por saneado o 

processo, passando a sua instrução. Dos Pontos Controvertidos De 

acordo com os autos e da natureza da ação, fixo os pontos 

controvertidos como sendo: a) Como é realizado o exame toxicológico ao 

qual o autor foi submetido (coleta material biológico, preparo, análise de 

resultados, emissão de laudo). b) Se o exame realizado pelo autor no 

laboratório Psychemedics (id. 19823482), abrange a mesma janela de 

detecção do exame realizado pelo requerido. c) Se é possível ocorrer 

resultado/conclusão distintas entre os dois primeiros exames realizados 

pela requerida (ids. 21142789 e 21142790) e o realizado no laboratório 

Psychemedics (id. 19823482) d) Se o requerido agiu com negligência, 

imperícia ou imprudência na realização do exame toxicológico descrito na 

inicial; e) A existência dos danos morais e materiais suportados pelo 

requerente e os seus respectivos valores. Das Provas Assim, ante a 

controvérsia instalada, defiro de ofício a produção da prova técnica 

simplificada, consistente na inquirição de especialista, pois entendo que se 

trata de prova imprescindível para o deslinde do feito (CPC, art. 464, §§2º 

e 3º). Para tanto, determino a intimação do especialista Eduardo Rodrigues 

Alves Junior, o qual pode ser localizado na Rua Dezessete, Quadra 33, 

Casa 09, Lot S C Marques, Cuiabá/MT, CEP 78091-350, Fone (65) 

99254-5951 (Id. 21208245) para que seja ouvido em juízo no dia 

16/04/2020, às 17h, sobre os pontos controvertidos estabelecidos nos 

itens “A, B e C”, facultada a participação das partes e de seus assistentes 

técnicos. Finda a audiência será facultado aos assistentes das partes a 

apresentação de laudo no prazo de 15 (quinze) dias. Com a juntada dos 

eventuais laudos intimem-se as partes para apresentarem alegações 

finais e oportunamente venham-me os autos conclusos. Ainda, indefiro o 

pedido de prova pericial testemunhal formulado pelo autor, tendo em vista 

a prova técnica simplificada servirá para esclarecer os pontos 

controvertidos da demanda, não sendo necessária a realização de prova 

pericial, mormente à vista do extenso decurso de tempo decorrido desde a 

realização do exame questionado, o que certamente contribuiu para a 

inviabilidade da prova pericial. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001558-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS RODRIGUES (AUTOR(A))

MARLENE RIBEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES OAB - MT13379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENELICE ALVES DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOELSON ELEUTERIO GOMES OAB - MT21893-O (ADVOGADO(A))

VIVIAN DERVALHE NATAL OAB - MT19828/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001558-74.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

JOSIAS RODRIGUES, MARLENE RIBEIRO DOS SANTOS REU: GENELICE 

ALVES DOS SANTOS Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença de 

obrigação de fazer. Portanto, promovam-se as devidas anotações, 

devendo constar no polo ativo da por GENELICE ALVES DOS SANTOS e 

no polo passivo JOSIAS RODRIGUES e MARLENE RIBEIRO DOS SANTOS. 

Da análise dos autos verifico que as partes celebraram acordo no id. 

17234868, o qual foi homologado pela sentença no id. 18439610, onde os 

executados se comprometeram providenciarem os documentos 

necessários para a transferência do imóvel descrito nos autos para a 
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parte requerida. Dessa forma, determino a intimação da parte executada, 

por meio de seus patronos via DJE, para cumprimento integral da 

obrigação imposta em sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, qual seja, 

adotar as providências necessárias para a transferência do imóvel 

descrito nos autos para a exequente, sob pena de multa diária que fixo no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitadas a 30 (trinta) dias multa, a 

teor do disposto no artigo 537, do CPC. Outrossim, ressalto a 

desnecessidade de intimação pessoal da parte executada para o 

cumprimento da obrigação de fazer, bastando a intimação do advogado 

pelo diário oficial, de acordo com a nova sistemática do Código de 

Processo Civil, que segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça 

revogou tacitamente a Súmula 410 daquele tribunal superior. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ASTREINTES. ACÓRDÃO EM 

CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. (...) III - As 

Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte Superior têm 

entendimento no sentido de que a intimação pessoal do devedor para o 

cumprimento da obrigação de fazer, para fins de incidência das astreintes, 

não é imprescindível para as obrigações impostas após o advento das 

Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, que alteraram o CPC/73. Nesse 

sentido: AgRg no REsp n. 1.502.270/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 7/4/2015, DJe 21/5/2015; AgRg no REsp n. 

1.542.044/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 3/9/2015, DJe 17/9/2015; AgInt no AREsp n. 893.554/RJ, Rel. 

Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/3/2017, DJe 

20/3/2017. IV - Agravo interno improvido.” ( STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 

1249811/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 02/04/2019, DJe 05/04/2019) Nesse sentido também tem se 

posicionado o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

– DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA 

EXECUÇÃO DAS ASTREINTES FIXADAS – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO 

DA PARTE – POSSIBILIDADE – EFETIVIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL – 

CELERIDADE PROCESSUAL – LIMITAÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES – 

POSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO.Com o advento da Lei nº 11.232/2005 que positivou a 

possibilidade jurídica de concessão de tutela específica da obrigação, 

Turmas do Superior Tribunal de Justiça modificaram o entendimento 

contido na Súmula nº 410, do Tribunal da Cidadania, a fim de dispensar a 

intimação pessoal do devedor para execução da multa imposta pelo 

descumprimento da obrigação de fazer, bastando a mera intimação do 

advogado da parte. A intimação pessoal da parte para execução de multa 

imposta pelo descumprimento da obrigação é medida judicial que não 

condiz com o intuito da efetividade das decisões judiciais postas, 

bastando a intimação do advogado pelo diário oficial. Entendimento 

análogo já exarado pelo STJ quando do julgamento do EAg 857.758 e Resp 

1121457 PR 2009/0020178-7. O artigo 513, §2º, I, do Novo Código de 

Processo Civil, prevê a possibilidade jurídica de intimação do advogado da 

parte, por meio de publicação em diário oficial, para cumprimento da 

obrigação posta em sentença, podendo ser aplicável analogicamente. (...)” 

(TJMT - DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018) 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. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003332-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NESELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS GIOVANNI BEZERRA OAB - MT0023025A (ADVOGADO(A))

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT5985-O (ADVOGADO(A))

STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO CORDOVEZ OAB - MT20956-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASCON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (REU)

MARCOS CEZAR CORDEIRO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

WASHINGTON ALVARENGA NETO OAB - GO27018 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003332-76.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

NESELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA REU: BRASCON 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, MARCOS CEZAR 

CORDEIRO Vistos, Trata-se de cumprimento de decisão judicial transitada 

em julgado. Portanto, promovam-se as devidas anotações, devendo 

constar no polo ativo da demanda RICARDO GOMES DE ALMEIDA e no 

polo passivo MARCOS CEZAR CORDEIRO. Intime-se a devedora MARCOS 

CEZAR CORDEIRO, por meio de seus patronos via DJE, para cumprimento 

da obrigação, de acordo com o valor indicado id. 28649075, no prazo de 

15 (quinze) 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 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003947-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VILELA DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ OAB - GO23787-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. MAURICIO & CIA LTDA - ME (REU)

ELIANDRO ALVES MAURICIO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT13537-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003947-66.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

MARCOS VILELA DE FREITAS REU: E. A. MAURICIO & CIA LTDA - ME, 

ELIANDRO ALVES MAURICIO Vistos, Trata-se de cumprimento de decisão 

judicial transitada em julgado. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações quanto à alteração da fase processual. Intime-se a devedora E. 

A. Maurício & Cia Ltda. ME e Eliandro Alves Maurício, por meio de seus 

patronos via DJE, para cumprimento do saldo remanescente, de acordo 

com o valor indicado no id. 28890637, no prazo de 15 (quinze) 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 prazo legal, fixo os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor devido nesta fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 

523, CPC). Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015316-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REPRESENTACOES ENIO D JUNIOR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO DE TOLEDO PIZA FERRAZ OAB - SP258568 (ADVOGADO(A))

LEONARDO DE LIMA NAVES OAB - MG0091166A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1015316-37.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

REPRESENTACOES ENIO D JUNIOR LTDA - ME EXECUTADO: CARLOS 

SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Vistos, Trata-se de 

impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada 

Carlos Saraiva Importação e Comércio Ltda. (id. 20563332), aduzindo, em 

suma, que propôs ação de recuperação extrajudicial, tendo apresentando 

plano de recuperação e dentre os créditos incluídos encontra-se o em 

execução nestes autos. Afirma que no dia 10.01.2019 foi homologada a 

recuperação extrajudicial, de modo que houve a novação do crédito 

exequendo, o que, por conseguinte, leva a extinção deste cumprimento de 

sentença, com alicerce no art. 59, § 1º, da Lei n. 11.101/2005. 

Devidamente intimada, a parte exequente manifestou no id. 22028194 

afirmando que o valor incluído na recuperação extrajudicial é diferente do 

executado nestes autos, requerendo, assim, o prosseguimento do feito 

com a penhora de valores em conta bancária da executada. Intimada a 

executada para indicar a origem da dívida da exequente incluída no plano 

de recuperação extrajudicial e, conforme o caso, o período da sua 

constituição, ela manifestou no id. 26422357. Os autos vieram conclusos. 

É o necessário. Decido. A recuperação extrajudicial nada mais é do que 

uma manifestação de vontade entre credor e devedor que visa à 

renegociação ou novação das dívidas, tudo com o objetivo de 

reerguimento da empresa devedora. Essa negociação se materializada por 

meio do plano de recuperação extrajudicial, cuja homologação judicial pode 

ser facultativa, hipótese em que todos os credores aderem a seu termo, 

ou obrigatória, quando há significativa adesão dos credores ao plano. 

Melhor elucidando o assunto descrevo as lições do doutrinador Fábio 

Ulhoa Coelho[1] “Ao lado da homologação facultativa do plano de 

recuperação extrajudicial ao qual aderiram todos os credores alcançados 

por seus termos (art. 162), prevê a lei também a homologação obrigatória. 

Trata-se, agora, da hipótese em que o devedor conseguiu obter a adesão 

de parte significativa dos seus credores ao plano de recuperação, mas 

uma pequena minoria destes resiste a suportar suas consequências. 

Nesse caso, é injusto que a oportunidade de reerguimento da empresa do 

devedor se perca em razão da recusa de adesão ao plano por parte de 

parcela minoritária dos credores. Com a homologação judicial do plano de 

recuperação judicial, estendem-se os efeitos do plano aos minoritários 

referidos, suprindo-se desse modo a necessidade de sua adesão 

voluntária”. Na hipótese versada, a executada apresentou plano de 

recuperação extrajudicial onde nem todos os credores aderiram aos seus 

termos, e ao que consta dos autos a exequente não anuiu com o plano, no 

qual se encontra incluída como credora quirografário da importância de R$ 

14.211,68 (id. 20563522). A despeito da ausência de adesão expressa 

aos termos do plano, a ele a exequente se submete. E embora a 

executada não tenha informado adequadamente a origem da dívida e o 

período de sua constituição, não se olvida que a única relação jurídica 

havida entre as partes decorre da locação do imóvel descrito na inicial, 

sobretudo porque a exequente não informou ser credora da executada de 

outra relação negocial. Ademais, tendo a executada confirmado que parte 

do crédito exigido nesta ação está abrangido pelo plano de recuperação 

extrajudicial (id. 26422357), entendo que deve ser amortizado do crédito 

exequendo a quantia de R$ 14.211,68, que foi objeto de novação e deve 

ser perquirida perante o juízo recuperacional. De toda sorte, verifico não 

ser o caso de extinção da execução, pois conquanto tenha havido a 

novação parcial da dívida, há legítimo interesse no prosseguimento do feito 

quanto ao saldo remanescente. Posto isso, rejeito a impugnação ao 

cumprimento de sentença apresentada pela executada, com a ressalva de 

que deverá ser decotado do crédito exequendo a importância de R$ 

14.211,68. No mais, intime-se a parte exequente para apresentar planilha 

atualizada da dívida, observando os termos da presente decisão. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Comentários à lei de falências e de 

recuperação de empresas. 11ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 

512.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006452-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO TEODORO VERAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO BARAO OAB - MT8313-O (ADVOGADO(A))

FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS OAB - MT10624-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006452-30.2017.8.11.0002. 

EXEQUENTE: SEBASTIAO TEODORO VERAS EXECUTADO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos, Em 09.09.2019 o juízo da 1ª Vara Cível da 

Comarca de Vitória-ES, nos autos n. 0021350-12.2019.8.08.0024, 

decretou a falência da executada Ympactus Comercial S.A., conforme 

cópia em anexo. À vista disso, e considerando que o presente não 

envolve mais quantia ilíquida, é se de concluir que houve perda do seu 

objeto, competindo à parte exequente promover a habilitação do seu 

crédito naquele juízo recuperacional, consoante itens 11 e 12, e alíneas, 

da sentença, in verbis: “11) EXPEÇA-SE edital, nos termos do art. 99, 

parágrafo único, da Lei 11.101/2005, constando o e-mail informado pelo 

Administrador Judicial (item 1), com as seguintes advertências: a) os 

credores deverão apresentar ''suas habilitações ou suas divergências 

quanto aos créditos relacionados'' no prazo de 15 (quinze) dias (art. 99, 

IV, e art. 7º, § 1°), a contar da publicação do edital; b) ficam dispensados 

de habilitação os créditos que constarem corretamente do rol 

eventualmente apresentado pelo falido. 12) DETERMINO que eventuais 

impugnações ao referido edital e/ou habilitações retardatárias sejam 

interpostas por dependência ao processo principal, ao passo que não 

deverão ser juntadas nos autos principais, sendo que as petições 

subsequentes e referentes ao mesmo feito deverão ser, sempre, 

direcionadas àquele já instaurado. Observo, neste tópico, que: a) serão 

consideradas habilitações retardatárias aquelas que deixaram de 

observar o prazo legal previsto no art. 7°, § 1º, da Lei 11.101/2005, as 

quais serão recebidas como impugnação e processadas na forma dos 

arts. 13 a 15 (da LRF), e estarão sujeitas ao recolhimento de custas, nos 

termos do art. 10, caput e § 5º, da Lei 11.101/2005; b) as impugnações 

que não observarem o prazo previsto no art. 8º, da Lei 11.101/2005 

também estarão sujeitas ao recolhimento de custas”. Assim, em atenção 

ao art. 10 do CPC concedo o prazo de 10 dias para que a parte exequente 

justifique eventual possibilidade de prosseguimento do feito, contrapondo 

as razões acima, sob pena de extinção do feito por perda superveniente 

do seu objeto. Sem prejuízo do acima determinado, fica desde já 

autorizada a expedição de Certidão de Dívida Judicial em favor da parte 

exequente, a quem caberá promover a habilitação do seu crédito no 

referido processo de falência, de acordo com as determinações supra 

que constam da própria sentença prolatada pelo juízo falimentar. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006353-60.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILIA MARTINS BONINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEN ANDERSON GARCIA OAB - MT21835/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006353-60.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

PRISCILIA MARTINS BONINI EXECUTADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Vistos, Em 09.09.2019 o juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Vitória-ES, 

nos autos n. 0021350-12.2019.8.08.0024, decretou a falência da 

executada Ympactus Comercial S.A., conforme cópia em anexo. À vista 

disso, e considerando que o presente não envolve mais quantia ilíquida, é 

se de concluir que houve perda do seu objeto, competindo à parte 

exequente promover a habilitação do seu crédito naquele juízo 

recuperacional, consoante itens 11 e 12, e alíneas, da sentença, in verbis: 

“11) EXPEÇA-SE edital, nos termos do art. 99, parágrafo único, da Lei 

11.101/2005, constando o e-mail informado pelo Administrador Judicial 

(item 1), com as seguintes advertências: a) os credores deverão 

apresentar ''suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos 

relacionados'' no prazo de 15 (quinze) dias (art. 99, IV, e art. 7º, § 1°), a 

contar da publicação do edital; b) ficam dispensados de habilitação os 
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créditos que constarem corretamente do rol eventualmente apresentado 

pelo falido. 12) DETERMINO que eventuais impugnações ao referido edital 

e/ou habilitações retardatárias sejam interpostas por dependência ao 

processo principal, ao passo que não deverão ser juntadas nos autos 

principais, sendo que as petições subsequentes e referentes ao mesmo 

feito deverão ser, sempre, direcionadas àquele já instaurado. Observo, 

neste tópico, que: a) serão consideradas habilitações retardatárias 

aquelas que deixaram de observar o prazo legal previsto no art. 7°, § 1º, 

da Lei 11.101/2005, as quais serão recebidas como impugnação e 

processadas na forma dos arts. 13 a 15 (da LRF), e estarão sujeitas ao 

recolhimento de custas, nos termos do art. 10, caput e § 5º, da Lei 

11.101/2005; b) as impugnações que não observarem o prazo previsto no 

art. 8º, da Lei 11.101/2005 também estarão sujeitas ao recolhimento de 

custas”. Assim, em atenção ao art. 10 do CPC concedo o prazo de 10 dias 

para que a parte exequente justifique eventual possibilidade de 

prosseguimento do feito, contrapondo as razões acima, sob pena de 

extinção do feito por perda superveniente do seu objeto. Sem prejuízo do 

acima determinado, fica desde já autorizada a expedição de Certidão de 

Dívida Judicial em favor da parte exequente, a quem caberá promover a 

habilitação do seu crédito no referido processo de falência, de acordo 

com as determinações supra que constam da própria sentença prolatada 

pelo juízo falimentar. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1005539-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA CRISTINA SOUSA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA OAB - MT22009-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005539-48.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

ROSANA CRISTINA SOUSA E SILVA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos, Em 09.09.2019 o juízo da 1ª Vara Cível da 

Comarca de Vitória-ES, nos autos n. 0021350-12.2019.8.08.0024, 

decretou a falência da executada Ympactus Comercial S.A., conforme 

cópia em anexo. À vista disso, e considerando que o presente não 

envolve mais quantia ilíquida, é se de concluir que houve perda do seu 

objeto, competindo à parte exequente promover a habilitação do seu 

crédito naquele juízo recuperacional, consoante itens 11 e 12, e alíneas, 

da sentença, in verbis: “11) EXPEÇA-SE edital, nos termos do art. 99, 

parágrafo único, da Lei 11.101/2005, constando o e-mail informado pelo 

Administrador Judicial (item 1), com as seguintes advertências: a) os 

credores deverão apresentar ''suas habilitações ou suas divergências 

quanto aos créditos relacionados'' no prazo de 15 (quinze) dias (art. 99, 

IV, e art. 7º, § 1°), a contar da publicação do edital; b) ficam dispensados 

de habilitação os créditos que constarem corretamente do rol 

eventualmente apresentado pelo falido. 12) DETERMINO que eventuais 

impugnações ao referido edital e/ou habilitações retardatárias sejam 

interpostas por dependência ao processo principal, ao passo que não 

deverão ser juntadas nos autos principais, sendo que as petições 

subsequentes e referentes ao mesmo feito deverão ser, sempre, 

direcionadas àquele já instaurado. Observo, neste tópico, que: a) serão 

consideradas habilitações retardatárias aquelas que deixaram de 

observar o prazo legal previsto no art. 7°, § 1º, da Lei 11.101/2005, as 

quais serão recebidas como impugnação e processadas na forma dos 

arts. 13 a 15 (da LRF), e estarão sujeitas ao recolhimento de custas, nos 

termos do art. 10, caput e § 5º, da Lei 11.101/2005; b) as impugnações 

que não observarem o prazo previsto no art. 8º, da Lei 11.101/2005 

também estarão sujeitas ao recolhimento de custas”. Assim, em atenção 

ao art. 10 do CPC concedo o prazo de 10 dias para que a parte exequente 

justifique eventual possibilidade de prosseguimento do feito, contrapondo 

as razões acima, sob pena de extinção do feito por perda superveniente 

do seu objeto. Sem prejuízo do acima determinado, fica desde já 

autorizada a expedição de Certidão de Dívida Judicial em favor da parte 

exequente, a quem caberá promover a habilitação do seu crédito no 

referido processo de falência, de acordo com as determinações supra 

que constam da própria sentença prolatada pelo juízo falimentar. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1005824-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE MELO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005824-41.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: MARIA JOSE DE MELO OLIVEIRA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos, Em 09.09.2019 o juízo da 1ª Vara Cível da 

Comarca de Vitória-ES, nos autos n. 0021350-12.2019.8.08.0024, 

decretou a falência da executada Ympactus Comercial S.A., conforme 

cópia em anexo. À vista disso, e considerando que o presente não 

envolve mais quantia ilíquida, é se de concluir que houve perda do seu 

objeto, competindo à parte exequente promover a habilitação do seu 

crédito naquele juízo recuperacional, consoante itens 11 e 12, e alíneas, 

da sentença, in verbis: “11) EXPEÇA-SE edital, nos termos do art. 99, 

parágrafo único, da Lei 11.101/2005, constando o e-mail informado pelo 

Administrador Judicial (item 1), com as seguintes advertências: a) os 

credores deverão apresentar ''suas habilitações ou suas divergências 

quanto aos créditos relacionados'' no prazo de 15 (quinze) dias (art. 99, 

IV, e art. 7º, § 1°), a contar da publicação do edital; b) ficam dispensados 

de habilitação os créditos que constarem corretamente do rol 

eventualmente apresentado pelo falido. 12) DETERMINO que eventuais 

impugnações ao referido edital e/ou habilitações retardatárias sejam 

interpostas por dependência ao processo principal, ao passo que não 

deverão ser juntadas nos autos principais, sendo que as petições 

subsequentes e referentes ao mesmo feito deverão ser, sempre, 

direcionadas àquele já instaurado. Observo, neste tópico, que: a) serão 

consideradas habilitações retardatárias aquelas que deixaram de 

observar o prazo legal previsto no art. 7°, § 1º, da Lei 11.101/2005, as 

quais serão recebidas como impugnação e processadas na forma dos 

arts. 13 a 15 (da LRF), e estarão sujeitas ao recolhimento de custas, nos 

termos do art. 10, caput e § 5º, da Lei 11.101/2005; b) as impugnações 

que não observarem o prazo previsto no art. 8º, da Lei 11.101/2005 

também estarão sujeitas ao recolhimento de custas”. Assim, em atenção 

ao art. 10 do CPC concedo o prazo de 10 dias para que a parte exequente 

justifique eventual possibilidade de prosseguimento do feito, contrapondo 

as razões acima, sob pena de extinção do feito por perda superveniente 

do seu objeto. Sem prejuízo do acima determinado, fica desde já 

autorizada a expedição de Certidão de Dívida Judicial em favor da parte 

exequente, a quem caberá promover a habilitação do seu crédito no 

referido processo de falência, de acordo com as determinações supra 

que constam da própria sentença prolatada pelo juízo falimentar. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1005487-52.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005487-52.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: JOSE LUIZ RODRIGUES REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos, Em 09.09.2019 o juízo da 1ª Vara Cível da 

Comarca de Vitória-ES, nos autos n. 0021350-12.2019.8.08.0024, 

decretou a falência da executada Ympactus Comercial S.A., conforme 
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cópia em anexo. À vista disso, e considerando que o presente não 

envolve mais quantia ilíquida, é se de concluir que houve perda do seu 

objeto, competindo à parte exequente promover a habilitação do seu 

crédito naquele juízo recuperacional, consoante itens 11 e 12, e alíneas, 

da sentença, in verbis: “11) EXPEÇA-SE edital, nos termos do art. 99, 

parágrafo único, da Lei 11.101/2005, constando o e-mail informado pelo 

Administrador Judicial (item 1), com as seguintes advertências: a) os 

credores deverão apresentar ''suas habilitações ou suas divergências 

quanto aos créditos relacionados'' no prazo de 15 (quinze) dias (art. 99, 

IV, e art. 7º, § 1°), a contar da publicação do edital; b) ficam dispensados 

de habilitação os créditos que constarem corretamente do rol 

eventualmente apresentado pelo falido. 12) DETERMINO que eventuais 

impugnações ao referido edital e/ou habilitações retardatárias sejam 

interpostas por dependência ao processo principal, ao passo que não 

deverão ser juntadas nos autos principais, sendo que as petições 

subsequentes e referentes ao mesmo feito deverão ser, sempre, 

direcionadas àquele já instaurado. Observo, neste tópico, que: a) serão 

consideradas habilitações retardatárias aquelas que deixaram de 

observar o prazo legal previsto no art. 7°, § 1º, da Lei 11.101/2005, as 

quais serão recebidas como impugnação e processadas na forma dos 

arts. 13 a 15 (da LRF), e estarão sujeitas ao recolhimento de custas, nos 

termos do art. 10, caput e § 5º, da Lei 11.101/2005; b) as impugnações 

que não observarem o prazo previsto no art. 8º, da Lei 11.101/2005 

também estarão sujeitas ao recolhimento de custas”. Assim, em atenção 

ao art. 10 do CPC concedo o prazo de 10 dias para que a parte exequente 

justifique eventual possibilidade de prosseguimento do feito, contrapondo 

as razões acima, sob pena de extinção do feito por perda superveniente 

do seu objeto. Sem prejuízo do acima determinado, fica desde já 

autorizada a expedição de Certidão de Dívida Judicial em favor da parte 

exequente, a quem caberá promover a habilitação do seu crédito no 

referido processo de falência, de acordo com as determinações supra 

que constam da própria sentença prolatada pelo juízo falimentar. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001660-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI LENI DE EMILIO MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES OAB - MT20386-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001660-96.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: LUCI LENI DE EMILIO MARTINS EXECUTADO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos, Em 09.09.2019 o juízo da 1ª Vara Cível da 

Comarca de Vitória-ES, nos autos n. 0021350-12.2019.8.08.0024, 

decretou a falência da executada Ympactus Comercial S.A., conforme 

cópia em anexo. À vista disso, e considerando que o presente não 

envolve mais quantia ilíquida, é se de concluir que houve perda do seu 

objeto, competindo à parte exequente promover a habilitação do seu 

crédito naquele juízo recuperacional, consoante itens 11 e 12, e alíneas, 

da sentença, in verbis: “11) EXPEÇA-SE edital, nos termos do art. 99, 

parágrafo único, da Lei 11.101/2005, constando o e-mail informado pelo 

Administrador Judicial (item 1), com as seguintes advertências: a) os 

credores deverão apresentar ''suas habilitações ou suas divergências 

quanto aos créditos relacionados'' no prazo de 15 (quinze) dias (art. 99, 

IV, e art. 7º, § 1°), a contar da publicação do edital; b) ficam dispensados 

de habilitação os créditos que constarem corretamente do rol 

eventualmente apresentado pelo falido. 12) DETERMINO que eventuais 

impugnações ao referido edital e/ou habilitações retardatárias sejam 

interpostas por dependência ao processo principal, ao passo que não 

deverão ser juntadas nos autos principais, sendo que as petições 

subsequentes e referentes ao mesmo feito deverão ser, sempre, 

direcionadas àquele já instaurado. Observo, neste tópico, que: a) serão 

consideradas habilitações retardatárias aquelas que deixaram de 

observar o prazo legal previsto no art. 7°, § 1º, da Lei 11.101/2005, as 

quais serão recebidas como impugnação e processadas na forma dos 

arts. 13 a 15 (da LRF), e estarão sujeitas ao recolhimento de custas, nos 

termos do art. 10, caput e § 5º, da Lei 11.101/2005; b) as impugnações 

que não observarem o prazo previsto no art. 8º, da Lei 11.101/2005 

também estarão sujeitas ao recolhimento de custas”. Assim, em atenção 

ao art. 10 do CPC concedo o prazo de 10 dias para que a parte exequente 

justifique eventual possibilidade de prosseguimento do feito, contrapondo 

as razões acima, sob pena de extinção do feito por perda superveniente 

do seu objeto. Sem prejuízo do acima determinado, fica desde já 

autorizada a expedição de Certidão de Dívida Judicial em favor da parte 

exequente, a quem caberá promover a habilitação do seu crédito no 

referido processo de falência, de acordo com as determinações supra 

que constam da própria sentença prolatada pelo juízo falimentar. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000795-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE EMILIO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES OAB - MT20386-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000795-73.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: DANIEL DE EMILIO MARTINS REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos, Em 09.09.2019 o juízo da 1ª Vara Cível da 

Comarca de Vitória-ES, nos autos n. 0021350-12.2019.8.08.0024, 

decretou a falência da executada Ympactus Comercial S.A., conforme 

cópia em anexo. À vista disso, e considerando que o presente não 

envolve mais quantia ilíquida, é se de concluir que houve perda do seu 

objeto, competindo à parte exequente promover a habilitação do seu 

crédito naquele juízo recuperacional, consoante itens 11 e 12, e alíneas, 

da sentença, in verbis: “11) EXPEÇA-SE edital, nos termos do art. 99, 

parágrafo único, da Lei 11.101/2005, constando o e-mail informado pelo 

Administrador Judicial (item 1), com as seguintes advertências: a) os 

credores deverão apresentar ''suas habilitações ou suas divergências 

quanto aos créditos relacionados'' no prazo de 15 (quinze) dias (art. 99, 

IV, e art. 7º, § 1°), a contar da publicação do edital; b) ficam dispensados 

de habilitação os créditos que constarem corretamente do rol 

eventualmente apresentado pelo falido. 12) DETERMINO que eventuais 

impugnações ao referido edital e/ou habilitações retardatárias sejam 

interpostas por dependência ao processo principal, ao passo que não 

deverão ser juntadas nos autos principais, sendo que as petições 

subsequentes e referentes ao mesmo feito deverão ser, sempre, 

direcionadas àquele já instaurado. Observo, neste tópico, que: a) serão 

consideradas habilitações retardatárias aquelas que deixaram de 

observar o prazo legal previsto no art. 7°, § 1º, da Lei 11.101/2005, as 

quais serão recebidas como impugnação e processadas na forma dos 

arts. 13 a 15 (da LRF), e estarão sujeitas ao recolhimento de custas, nos 

termos do art. 10, caput e § 5º, da Lei 11.101/2005; b) as impugnações 

que não observarem o prazo previsto no art. 8º, da Lei 11.101/2005 

também estarão sujeitas ao recolhimento de custas”. Assim, em atenção 

ao art. 10 do CPC concedo o prazo de 10 dias para que a parte exequente 

justifique eventual possibilidade de prosseguimento do feito, contrapondo 

as razões acima, sob pena de extinção do feito por perda superveniente 

do seu objeto. Sem prejuízo do acima determinado, fica desde já 

autorizada a expedição de Certidão de Dívida Judicial em favor da parte 

exequente, a quem caberá promover a habilitação do seu crédito no 

referido processo de falência, de acordo com as determinações supra 

que constam da própria sentença prolatada pelo juízo falimentar. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016587-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

EMILLY CRISTINA BOM DESPACHO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGARD GOMES DE CARVALHO OAB - MT10143-O (ADVOGADO(A))

JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO OAB - MT17081-B 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS BARBOSA IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (REU)

VANIELE LUCIA DE ARRUDA (REU)

MURILO MAURO CORREA RIBEIRO (REU)

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1016587-33.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

FABIO RODRIGUES DOS SANTOS, EMILLY CRISTINA BOM DESPACHO 

RIBEIRO REU: EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME, 

CARLOS BARBOSA IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, VANIELE 

LUCIA DE ARRUDA, MURILO MAURO CORREA RIBEIRO Vistos, Na data de 

27.01.2020 este magistrado tomou conhecimento em gabinete e por meio 

do advogado Vinícius Ramos Barbosa, OAB/MT n. 13.913, acerca da 

existência de demanda judicial envolvendo a empresa Carlos Barbosa 

Imóveis e Empreendimentos Ltda. e familiares deste magistrado, o que 

oportunamente fora por mim confirmado. Diante disso, visando a maior 

transparência processual e qualquer alegação de imparcialidade no 

julgamento da causa, com fulcro no art. 145, §1º, do CPC, dou-me por 

suspeito para atuar no presente feito. Remetam-se os autos ao meu 

substituto legal, com as homenagens de estilo. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012229-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT10092-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP (REU)

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1012229-25.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

ELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA REU: EMPREENDIMENTOS NOSSA 

SENHORA DA GUIA LTDA - ME, BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP Vistos, 

Na data de 27.01.2020 este magistrado tomou conhecimento em gabinete e 

por meio do advogado Vinícius Ramos Barbosa, OAB/MT n. 13.913, 

acerca da existência de demanda judicial envolvendo os sócios da 

empresa Barbosa e Ramos Ltda. e familiares deste magistrado, o que 

oportunamente fora por mim confirmado. Diante disso, visando a maior 

transparência processual e qualquer alegação de imparcialidade no 

julgamento da causa, com fulcro no art. 145, §1º, do CPC, dou-me por 

suspeito para atuar no presente feito. Remetam-se os autos ao meu 

substituto legal, com as homenagens de estilo. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003802-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEILDO SILVA LINS (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003802-39.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP REU: ADEILDO SILVA LINS Vistos, Na 

data de 27.01.2020 este magistrado tomou conhecimento em gabinete e 

por meio do advogado Vinícius Ramos Barbosa, OAB/MT n. 13.913, 

acerca da existência de demanda judicial envolvendo os sócios da 

empresa Barbosa e Ramos Ltda. e familiares deste magistrado, o que 

oportunamente fora por mim confirmado. Diante disso, visando a maior 

transparência processual e qualquer alegação de imparcialidade no 

julgamento da causa, com fulcro no art. 145, §1º, do CPC, dou-me por 

suspeito para atuar no presente feito. Remetam-se os autos ao meu 

substituto legal, com as homenagens de estilo. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1002240-58.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA ROSA TREVISAN OAB - MT15426-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA ANGELO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002240-58.2020.8.11.0002. Vistos, Edna 

da Silva ajuizou a presente “ação de despejo por término contratual c/c 

tutela de urgência/evidência” em face de Lúcia Angelo da Silva, aduzindo 

ser locadora do imóvel localizado na Rua 15, Quadra 51, Lote 22, Bairro 

São Matheus, nesta comarca, para fins comerciais, o qual foi objeto de 

contrato de locação não residencial pelo prazo determinado de doze 

meses, cujo término ocorreu em 10.12.2019. Alega ter notificado a 

requerida via Aviso de Recebimento (AR) acerca do término do contrato 

de locação, bem como informou que não renovaria o referido contrato, 

contudo, a ré quedou-se inerte e não desocupou o imóvel. Assim, requer a 

concessão de medida liminar para que a requerida desocupe o imóvel de 

propriedade da autora, sob pena de despejo. Juntou documentos nos ids. 

28357996 a 28358035. Determinada a emenda no Id. 28588731, a parte 

autora manifestou-se no Id. 29088646. É a síntese do necessário. DECIDO. 

Acolho a emenda da inicial, a fim de que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos. A parte autora possui contrato de locação de imóvel não 

residencial com a parte requerida, o qual possui prazo determinado, e, 

portanto, é regido pelos arts. 55 e 56 da Lei 8.245/91, os quais assim 

dispõem: Art. 55. Considera - se locação não residencial quando o 

locatário for pessoa jurídica e o imóvel, destinar - se ao uso de seus 

titulares, diretores, sócios, gerentes, executivos ou empregados. Art. 56. 

Nos demais casos de locação não residencial, o contrato por prazo 

determinado cessa, de pleno direito, findo o prazo estipulado, 

independentemente de notificação ou aviso. Parágrafo único. Findo o 

prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta 

dias sem oposição do locador, presumir - se - á prorrogada a locação nas 

condições ajustadas, mas sem prazo determinado. Nesse sentido, leciona 

o doutrinador Sylvio Capanema de Souza[1]: O contrato de locação para 

fins não residenciais, celebrado por prazo determinado, cessa, de pleno 

direito, uma vez verificado o seu termo final. Sua extinção se dá pelo 

simples decurso do prazo, dispensando-se qualquer notificação ou aviso, 

autorizando-se o locador a denunciar a locação, caso não mais lhe 

convenha manter o vínculo. (...) Caso pretenda o locador despedir o 

locatário, por não mais lhe convir manter o vínculo, poderá ajuizar a ação 

de despejo, independentemente de notificação, desde que o faça dentro 

dos 30 dias subsequentes ao término do prazo do contrato. Desse norte, 

findo o prazo estipulado e não tendo o locatário desocupado o imóvel, 

prevê o art. 59, §1º a possibilidade de concessão de despejo liminar, com 

fundamento no inciso VIII: Art. 59. Com as modificações constantes deste 

capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 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: VIII – o término do prazo da locação não 

residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou 

do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; Logo 

se vê que a parte autora cumpre todas as condições necessárias ao 

deferimento da medida liminar postulada, conforme previsto na Lei n° 

8245/91. Isso porque, colacionou aos autos o contrato firmado entre as 

partes (Id. 28358010), bem como as notificações encaminhadas para a 
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parte requerida visando a desocupação voluntária do imóvel (Ids. 

28358029, 28358033, 28358035). Dessa forma, evidencia-se que a parte 

autora atendeu a todos os requisitos exigidos pela legislação específica, 

conforme se infere da jurisprudência: ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL POR PRAZO 

DETERMINADO. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA REGULAR. 

DESOCUPAÇÃO INATENDIDA. DIREITO POTESTATIVO DO LOCADOR. 

DECISÃO CORRETA, NA FORMA E NO CONTEÚDO, QUE INTEGRALMENTE 

SE MANTÉM. 1. Em se tratando de locação não residencial por prazo 

determinado, a avença termina na data estipulada, independentemente de 

notificação ou aviso prévio (art. 56, da Lei 8.245/91). 2. Válida e eficaz a 

notificação encaminhada ao locatário, que se deu antes do término 

previsto no contrato, ou seja, antes de 25/07/2013, não se podendo tomar 

por insubsistente o ânimo de reaver o imóvel. DESPROVIMENTO DO 

RECURSO. (TJRJ – APL 0026799-03.2013.8.19.0202, Primeira Câmara 

Cível, Relator José Carlos Maldonado de Carvalho, 21.03.2018). 

Finalmente, consigno que a parte autora pleiteou e resguardou a 

prestação da caução exigida em lei, a fim de garantir eventuais prejuízos 

ao réu (Id. 29088665). Diante destas considerações, e, estando presentes 

os requisitos autorizadores da medida liminar, nos termos do artigo 59, § 

1º, inciso VIII c/c artigo 56 da Lei do Inquilinato, DEFIRO o pedido liminar 

formulado no item “b” da inicial, e, lavrado o respectivo termo de caução, 

determino seja a requerida intimada para no prazo de 15 (quinze) dias 

desocupar voluntariamente o imóvel locado, sob pena de despejo 

compulsório. Intimem-se e, decorrido o prazo sem que ocorra a 

desocupação do imóvel, o que deverá ser certificado pelo Sr. Oficial de 

Justiça, proceda o Sr. Meirinho à imediata imissão da autora na posse do 

bem, a ser cumprida com os benefícios do artigo 212, § 2º do CPC, 

mediante ordem de arrombamento e reforço policial, se necessário, a qual 

desde já autorizo, mediante a certificação pelo Sr. Oficial de Justiça de 

eventual resistência oposta pela parte requerida. O ato de intimação 

deverá ser efetivado mediante a lavratura de auto de constatação, com 

relato completo das condições do estado em que o imóvel se encontra e 

de eventuais benfeitorias nele existentes, devendo eventuais bens móveis 

existentes no local serem entregues à guarda da autora, que assumirá o 

encargo de fiel depositária dos bens, até ulterior decisão deste juízo. Na 

mesma oportunidade, determino, seja a requerida citada para, no prazo de 

15 dias, contestar a ação, sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Cientifiquem-se, também, 

os eventuais sublocatários ocupantes do imóvel, que poderão intervir no 

processo como assistentes (art. 59, § 2º, da Lei n.º 8.245/ 91). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 

350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, 

sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as partes, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda 

pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] A lei do inquilinato comentada – 7 ed. – Rio de Janeiro:GZ, 2012. 

p. 241.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010902-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS BARBOSA IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (REU)

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010902-45.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

JOSE PEREIRA PINTO REU: EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA 

GUIA LTDA - ME, CARLOS BARBOSA IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS 

LTDA - ME Vistos, Na data de 27.01.2020 este magistrado tomou 

conhecimento em gabinete e por meio do advogado Vinícius Ramos 

Barbosa, OAB/MT n. 13.913, acerca da existência de demanda judicial 

envolvendo a empresa Carlos Barbosa Imóveis e Empreendimentos Ltda. e 

familiares deste magistrado, o que oportunamente fora por mim 

confirmado. Diante disso, visando a maior transparência processual e 

qualquer alegação de imparcialidade no julgamento da causa, com fulcro 

no art. 145, §1º, do CPC, dou-me por suspeito para atuar no presente 

feito. Remetam-se os autos ao meu substituto legal, com as homenagens 

de estilo. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1001395-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIMAS DOS SANTOS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES OAB - MT20386-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001395-94.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: DIMAS DOS SANTOS MARTINS REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos, Em 09.09.2019 o juízo da 1ª Vara Cível da 

Comarca de Vitória-ES, nos autos n. 0021350-12.2019.8.08.0024, 

decretou a falência da executada Ympactus Comercial S.A., conforme 

cópia em anexo. À vista disso, e considerando que o presente não 

envolve mais quantia ilíquida, é se de concluir que houve perda do seu 

objeto, competindo à parte exequente promover a habilitação do seu 

crédito naquele juízo recuperacional, consoante itens 11 e 12, e alíneas, 

da sentença, in verbis: “11) EXPEÇA-SE edital, nos termos do art. 99, 

parágrafo único, da Lei 11.101/2005, constando o e-mail informado pelo 

Administrador Judicial (item 1), com as seguintes advertências: a) os 

credores deverão apresentar ''suas habilitações ou suas divergências 

quanto aos créditos relacionados'' no prazo de 15 (quinze) dias (art. 99, 

IV, e art. 7º, § 1°), a contar da publicação do edital; b) ficam dispensados 

de habilitação os créditos que constarem corretamente do rol 

eventualmente apresentado pelo falido. 12) DETERMINO que eventuais 

impugnações ao referido edital e/ou habilitações retardatárias sejam 

interpostas por dependência ao processo principal, ao passo que não 

deverão ser juntadas nos autos principais, sendo que as petições 

subsequentes e referentes ao mesmo feito deverão ser, sempre, 

direcionadas àquele já instaurado. Observo, neste tópico, que: a) serão 

consideradas habilitações retardatárias aquelas que deixaram de 

observar o prazo legal previsto no art. 7°, § 1º, da Lei 11.101/2005, as 

quais serão recebidas como impugnação e processadas na forma dos 

arts. 13 a 15 (da LRF), e estarão sujeitas ao recolhimento de custas, nos 

termos do art. 10, caput e § 5º, da Lei 11.101/2005; b) as impugnações 

que não observarem o prazo previsto no art. 8º, da Lei 11.101/2005 

também estarão sujeitas ao recolhimento de custas”. Assim, em atenção 

ao art. 10 do CPC concedo o prazo de 10 dias para que a parte exequente 

justifique eventual possibilidade de prosseguimento do feito, contrapondo 

as razões acima, sob pena de extinção do feito por perda superveniente 

do seu objeto. Sem prejuízo do acima determinado, fica desde já 

autorizada a expedição de Certidão de Dívida Judicial em favor da parte 

exequente, a quem caberá promover a habilitação do seu crédito no 

referido processo de falência, de acordo com as determinações supra 

que constam da própria sentença prolatada pelo juízo falimentar. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1005693-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR FIRMINO SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA OAB - MT22009-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
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VÁRZEA GRANDE Processo: 1005693-66.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

JOSE VITOR FIRMINO SOBRINHO REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A Vistos, Em 09.09.2019 o juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de 

Vitória-ES, nos autos n. 0021350-12.2019.8.08.0024, decretou a falência 

da executada Ympactus Comercial S.A., conforme cópia em anexo. À 

vista disso, e considerando que o presente não envolve mais quantia 

ilíquida, é se de concluir que houve perda do seu objeto, competindo à 

parte exequente promover a habilitação do seu crédito naquele juízo 

recuperacional, consoante itens 11 e 12, e alíneas, da sentença, in verbis: 

“11) EXPEÇA-SE edital, nos termos do art. 99, parágrafo único, da Lei 

11.101/2005, constando o e-mail informado pelo Administrador Judicial 

(item 1), com as seguintes advertências: a) os credores deverão 

apresentar ''suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos 

relacionados'' no prazo de 15 (quinze) dias (art. 99, IV, e art. 7º, § 1°), a 

contar da publicação do edital; b) ficam dispensados de habilitação os 

créditos que constarem corretamente do rol eventualmente apresentado 

pelo falido. 12) DETERMINO que eventuais impugnações ao referido edital 

e/ou habilitações retardatárias sejam interpostas por dependência ao 

processo principal, ao passo que não deverão ser juntadas nos autos 

principais, sendo que as petições subsequentes e referentes ao mesmo 

feito deverão ser, sempre, direcionadas àquele já instaurado. Observo, 

neste tópico, que: a) serão consideradas habilitações retardatárias 

aquelas que deixaram de observar o prazo legal previsto no art. 7°, § 1º, 

da Lei 11.101/2005, as quais serão recebidas como impugnação e 

processadas na forma dos arts. 13 a 15 (da LRF), e estarão sujeitas ao 

recolhimento de custas, nos termos do art. 10, caput e § 5º, da Lei 

11.101/2005; b) as impugnações que não observarem o prazo previsto no 

art. 8º, da Lei 11.101/2005 também estarão sujeitas ao recolhimento de 

custas”. Assim, em atenção ao art. 10 do CPC concedo o prazo de 10 dias 

para que a parte exequente justifique eventual possibilidade de 

prosseguimento do feito, contrapondo as razões acima, sob pena de 

extinção do feito por perda superveniente do seu objeto. Sem prejuízo do 

acima determinado, fica desde já autorizada a expedição de Certidão de 

Dívida Judicial em favor da parte exequente, a quem caberá promover a 

habilitação do seu crédito no referido processo de falência, de acordo 

com as determinações supra que constam da própria sentença prolatada 

pelo juízo falimentar. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000222-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOELA FLORES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000222-35.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

MRV ENGENHARIA EXECUTADO: MANOELA FLORES Vistos. Aportou aos 

autos petição da parte exequente alegando que carta de citação 

encaminhada a parte executada foi recebida por funcionário da portaria 

responsável pelo recebimento de correspondência no condomínio onde a 

executada reside. Assim, pugna pela reconsideração da decisão de id. 

25047040 que tornou nula a citação de id. 20227514. Pois bem, 

compulsando os autos, verifico que realmente a carta de citação expedida 

nos autos foi recebida no condomínio edilício onde a executada reside, 

razão pela qual deve ser considera válida a citação, nos termos do art. 

248, § 4º, d CPC. Nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO RECEBIDA POR PORTEIRA DO 

EDIFÍCIO EM QUE RESIDE O CITANDO. NÃO OCORRÊNCIA. ATO VÁLIDO. 

CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Rejeitam-se os embargos declaratórios, 

quando não há no acórdão embargado a omissão apontada pelo 

recorrente, uma vez que este recurso não se constitui em meio idôneo 

para o reexame da matéria já suficientemente decidida. 2. Considera-se 

hígida a citação enviada pelo correio ao endereço do citando, com o 

recebimento da carta assinada por porteiro do Condomínio em que ele 

reside. Inteligência do art. 248, §2º do CPC. 3. O artigo 1.025 do novo 

Código de Processo Civil passou a acolher a tese do prequestionamento 

ficto, ficando o atendimento desse requisito condicionado ao 

reconhecimento, pelos Tribunais Superiores, de que a inadmissão ou a 

rejeição dos aclaratórios na origem violou o artigo 1.022 do referido 

Código. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 

(TJGO - Agravo de Instrumento n. 5267604-53.2018.8.09.0000. 4ª Câmara 

Cível. RELATOR: NELMA BRANCO FERREIRA PERILO. 19/07/2019) Dessa 

forma, revogo a decisão de id. 25047040, no tocante a declaração de 

nulidade da citação da executada Sueli da Silva Paranhos Paes. Ainda, 

considerando que a executada Sueli da Silva Paranhos Paes, devidamente 

citada nada manifestou, defiro o pedido de id. 24106682. Para tanto, foi 

realizado ordem de bloqueio de valores em contas bancárias em nome dos 

devedores por meio do Sistema BACENJUD, no montante indicado nos 

autos, sendo constrito o valor de R$ 1.512,80 (um mil quinhentos e doze 

reais e oitenta centavos), cuja quantia transferi à Conta Única. Desta 

forma, diante do bloqueio supra, intime-se a executada pessoalmente para 

caso queira, no prazo de 05 dias, manifestar-se nos limites dispostos no § 

3º do art. 854, CPC. Em seguida procedi com pesquisa no sistema 

Renajud, e verifiquei a inexistência de veículos registrados em nome da 

devedora, extrato em anexo. Ainda, com vistas a conferir celeridade à 

prestação jurisdicional, realizei busca junto ao Sistema Infojud, a fim de 

averiguar as últimas 03 (três) declarações de imposto de renda em nome 

da executada visando a busca bens passíveis de penhora, porém 

constatei que a executada não realizou qualquer declaração nos últimos 

anos, conforme extratos em anexo. Inexistindo qualquer manifestação, 

intime-se a exequente para manifestar requerendo o que entender de 

direito para o deslinde útil do feito. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005929-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN GONCALVES LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005929-18.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

MIRIAN GONCALVES LIMA EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Vistos. Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a penhora 

online de valores existentes em contas bancárias da parte executada. 

Pois bem, 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$ 1.361,49 um mil trezentos e sessenta e um 

real e quarenta e nove 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. Por fim, inexistindo qualquer manifestação da parte 

devedora, 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. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008667-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT10092-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAUER INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
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VÁRZEA GRANDE Processo: 1008667-08.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: 

MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA - ME 

EXECUTADO: LAUER INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI Vistos. 

Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a penhora online em 

contas bancárias da parte executada e busca de veículos junto ao 

Sistema Renajud. Dessa forma, realizei ordem de bloqueio de valores em 

contas bancárias em nome da parte devedora por meio do Sistema 

BACENJUD, contudo sem nenhum sucesso, conforme extrato em anexo. 

Em seguida procedi com a pesquisa junto ao sistema Renajud e constatei a 

inexistência de veículos em nome da parte executada, conforme extrato 

em anexo. No impulso do processo, determino venha o exequente, em dez 

(10) dias, manifestar, requerendo o que entender de direito. Cumpra-se. 

Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000746-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN AUTO POSTO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL OAB - RO0004234A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VMR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000746-95.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: 

MIRIAN AUTO POSTO LTDA EXECUTADO: VMR COMERCIO DE MATERIAIS 

PARA CONSTRUCAO LTDA - ME Vistos. Aportou aos autos pedido da 

exequente requerendo a penhora online em contas bancárias da parte 

executada. Dessa forma, realizei ordem de bloqueio de valores em contas 

bancárias em nome da parte devedora por meio do Sistema BACENJUD, 

contudo sem nenhum sucesso, conforme extrato em anexo. No impulso do 

processo, determino venha o exequente, em dez (10) dias, manifestar, 

requerendo o que entender de direito. Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000422-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO VITURINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO(A))

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALCIDES LIBERALI (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE EXECUTADO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE 

CARTOES LTDA. EXEQUENTE: FABRICIO VITURINO DA SILVA Vistos, 

FABRICIO VITURINO DA SILVA apresentou impugnação ao cumprimento 

de sentença alegando que não houve sucumbência recíproca, bem como 

afirma não existir o dever de realizar o pagamento de honorários 

advocatícios em virtude de ser beneficiário da justiça gratuita, motivo pelo 

qual afirma haver excesso de execução. Pois bem. Analisando a presente 

impugnação ao cumprimento de sentença, vislumbro que esta foi 

interposta fora do prazo legal disposto no art. 525, do Código de Processo 

Civil, a contar da intimação da decisão proferida nos autos de id. 

25074915. No presente, a parte executada foi devidamente intimada a 

respeito da decisão de id 25074915 publicada em 01/11/2019, porém a 

executada apresentou a sua impugnação apenas em 23/01/2020, 

conforme se observa no id. 28307826. Logo, verifico que a impugnação é 

manifestamente intempestiva, o que implica em reconhecer a preclusão 

temporal e, assim, a sua rejeição. A propósito desta assertiva, trago à 

colação o seguinte julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Minas Gerais Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: 

“EXECUÇÃO DE SENTENÇA - PENHORA ON LINE - SISTEMA BACENJUD - 

PRAZO DE QUINZE DIAS PARA IMPUGNAÇÃO DA PENHORA - TERMO 

INICIAL - CIÊNCIA DO DEVEDOR EM RELAÇÃO AO BLOQUEIO DE 

VALORES EM SUA CONTA CORRENTE. Nos casos em que ocorrer 

penhora on-line pelo sistema BACENJUD, o prazo para impugnação à 

execução conta-se da ciência do devedor em relação ao bloqueio de 

valores em sua conta corrente, vez que o detalhamento da ordem judicial, 

nesses casos, substitui o termo de penhora.”[1] Posto isso, rejeito a 

presente impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que 

intempestiva. Outrossim, ressalto novamente que o presente cumprimento 

de sentença não versa sobre a verba honorária, pois o título executivo 

judicial diz respeito a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado 

da causa fixado em desfavor do executado FABRÍCIO VITURINO DA 

SILVA, conforme teor do acordão proferido no id. 21174134, sendo que o 

fato do executado ser beneficiário da justiça gratuita não o isenta de 

realizar pagamento da multa, conforme já mencionado na decisão de id. 

27604538. Ainda, considerando que o executado não realizou o 

pagamento do débito defiro o pedido de penhora online formulado pela 

parte exequente. 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$ 604,85 

(seiscentos e quatro reais e oitenta e cinco 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. Por fim, inexistindo qualquer 

manifestação da parte devedora, 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. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] TJMG, Agravo de Instrumento Nº 

1.0672.02.078766-5/003, Câmaras Cíveis Isoladas - 14ª CÂMARA CÍVEL, 

Tribunal de Justiça do MG, Relator: Antônio de Pádua, Julgado em 

09/10/2008.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017534-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANI ALMEIDA SUDRE (REQUERENTE)

M. S. P. (REQUERENTE)

GUILHERME TIMM PEDROLLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES OAB - MT12026-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - 

SPE LTDA (REQUERIDO)

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1017534-87.2019.8.11.0002. REQUERENTE: 

GUILHERME TIMM PEDROLLO, TATIANI ALMEIDA SUDRE, M. S. P. 

REQUERIDO: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, SISTEMA FACIL, 

INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA Vistos, 

Cuida-se de embargos de declaração propostos por RNI Negócios 

Imobiliários S/A e Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Várzea Grande 

– SPE – Ltda. (id. 28199566) alegando, em síntese, que a decisão liminar 

deferida nos autos contém obscuridade quanto à taxa condominial, cujo 

pagamento determinou-se ser diretamente aos Serviços Pró Condômino, 

contudo as embargantes não recebem qualquer boleto atinente a tal taxa, 

mas sim os autores/embargados, requerendo, por conta disso, seja 

determinado que as embargantes depositem o valor da taxa diretamente 

na conta corrente indicada pelos embargados. Afirmaram, também, a 

existência de omissão quanto à necessária comprovação por parte dos 

embargados do valor perquirido a título de aluguel, para o que requerem 

que os embargados comprovem nos autos o dispêndio locativo, por meio 
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da juntada do respectivo contrato de locação e dos recibos mensais de 

pagamento dos alugueres aos autos. Pois bem, conheço dos embargos 

em vista da pertinência dos requisitos legais para a sua admissibilidade e 

exame (CPC/2015 – art. 1.022), e verifico, desde já, a obscuridade 

apontada, pois, de fato, as embargantes possuem maior dificuldade no 

pagamento da taxa condominial diretamente ao Serviço Pró Condômino, 

razão pela qual se afigura legítima a pretensão de pagamento do valor 

correlato mediante depósito em conta bancária dos embargados/autora, 

consoante pugnado na inicial. Já no tocante a obscuridade quanto à 

comprovação do valor postulado a título de aluguel, vejo inexistir qualquer 

irregularidade na decisão objurgada que mereça reparado. Isso porque, 

constou de forma clara os motivos que levaram a fixação do aluguel no 

patamar de R$ 1.800,00, cuja fixação, salvo melhor juízo, não é 

imprescindível a juntada de contrato de locação ou recibo mensal de 

pagamento. Com efeito, tenho que a matéria tratada pela parte embargante 

não é própria de embargos de declaração, pois, como dito, visa 

reexaminar o valor fixado provisoriamente a título de aluguel meio de 

recurso que não possui esta finalidade, de forma que, caso se posicione 

contrário ao provimento jurisdicional, deverá buscar a sua modificação por 

recurso próprio. A esse propósito, veja o seguinte julgado do egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado: “Inexistindo as alegadas omissão e 

contradição no acórdão, nega-se provimento aos embargos de declaração 

oferecidos sob esta argumentação, mormente se, ancorado a este 

fundamento, há nítido pedido de modificação do julgamento, com a 

concessão de excepcional efeito infringente. Os embargos de declaração 

não se prestam ao simples reexame da causa.”[1] Sendo assim, e por 

estarem presentes os pressupostos processuais exigidos na lei de 

regência quanto à obscuridade acima apontada, acolho em partes os 

embargos de declaração opostos para modificar o seguinte o seguinte na 

decisão objurgada: Onde se lê: Posto isso, ora preenchidos os requisitos 

informadores da espécie, defiro parcialmente o pedido de tutela de 

urgência, pelo que determino sejam as requeridas compelidas a arcar com 

o pagamento de alugueis aos autores, enquanto perdurar os vícios no 

imóvel, contados a partir da desocupação pelos autores do imóvel n. 604 

situado no Condomínio Residencial Terra Nova, no valor de R$ 1.800,00 

(um mil e oitocentos reais) mensais, bem com o pagamento da taxa 

condominial do respectivo imóvel, no valor de R$ 285,00 (duzentos e 

oitenta e cinco reais) diretamente aos Serviços Pró-Condômino (id. 

26165823), os quais deverão ser comprovados nos autos, sob pena de 

multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) 

dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil. 

Passa a constar: Posto isso, ora preenchidos os requisitos informadores 

da espécie, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência, pelo que 

determino sejam as requeridas compelidas a arcar com o pagamento de 

alugueis aos autores, enquanto perdurar os vícios no imóvel, contados a 

partir da desocupação pelos autores do imóvel n. 604 situado no 

Condomínio Residencial Terra Nova, no valor de R$ 1.800,00 (um mil e 

oitocentos reais) mensais, bem com o pagamento da taxa condominial do 

respectivo imóvel, no valor de R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco 

reais), devendo ambos os valores ser depositado na conta bancária 

indicada na inicial (id. 26163508, p. 33), sob pena de multa-diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, fixada com 

fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil, cabendo, ainda, aos 

autores o dever de comprovar nos autos o pagamento da taxa 

condominial, sob as penalidades legais. No mais, mantenho integralmente 

os demais termos da decisão liminar prolatada nos autos. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] TJ/MT, 1ª Câmara Cível, Recurso de 

Embargos de Declaração n. 56093/2004 - CLASSE II – 17, oposto nos 

autos do Recurso de Apelação Cível n. 34499/2004 – CLASSE II-20) - 

Comarca Capital, Protocolo n. 56093/2004, Data de Julgamento: 

14-02-2005, Exmo. Des. Rel. MUNIR FEGURI.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004145-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ODORICO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

DIONIZIO ALVES DE SOUZA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004145-69.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

MARIA ODORICO DA SILVA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Cuida-se de embargos de 

declaração propostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S/A (id. 26155175) alegando, em síntese, que há obscuridade na sentença 

prolatada nos autos, na medida em que considerou o termo inicial para 

incidência dos juros mora a data do evento danoso, contudo em recente 

posição do STJ, o termo inicial, em casos tais, deve ser da decisão que 

fixou o valor indenizatório, quer seja, desde a prolação da sentença. Pois 

bem, conheço dos embargos interpostos pela parte acima nominada em 

vista da pertinência dos requisitos legais para a sua admissibilidade e 

exame (CPC/2015 – art. 1.022). No entanto, não vislumbro qualquer vício 

no conteúdo da sentença objurgada que possa configurar omissão, 

obscuridade, contradição ou erro material. Isso porque, o termo inicial da 

incidência dos juros de mora está em consonância com entendimento 

sumular e jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Em confirmação, 

colho recente julgado da corte superior: AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. 1. RECURSO ESPECIAL DE BORIS CASOY. JUROS 

DE MORA. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 54/STJ. 1. 

Conforme o entendimento das duas Turmas que compõem a Segunda 

Seção do Superior Tribunal de Justiça, no caso de indenização por dano 

moral decorrente de ato ilícito, os juros moratórios legais fluem a partir do 

evento danoso (Enunciado n.º 54 do STJ). 2. Não apresentação pela parte 

agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que 

alicerçaram a decisão agravada. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1818987/SP, Rel. Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 

19/12/2019) Embora não se olvide acerca do entendimento diverso que 

vem sendo adotado pela Quarta Turma do STJ, no sentido de que os juros 

de mora devem incidir a partir da fixação do valor da indenização, tal fato, 

por si só, não torna a sentença atacada obscura, sobretudo porque o 

entendimento adotado está em consonância com as outras Turmas do 

STJ. De fato, tenho que a matéria afeta ao termo inicial de incidência dos 

juros de mora não é própria de embargos de declaração, pois visa 

reexaminar a causa por meio de recurso que não possui esta finalidade, 

de forma que, caso se posicione contrário ao provimento jurisdicional, 

deverá buscar a sua modificação por recurso próprio. A esse propósito, 

veja o seguinte julgado do egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: 

“Inexistindo as alegadas omissão e contradição no acórdão, nega-se 

provimento aos embargos de declaração oferecidos sob esta 

argumentação, mormente se, ancorado a este fundamento, há nítido 

pedido de modificação do julgamento, com a concessão de excepcional 

efeito infringente. Os embargos de declaração não se prestam ao simples 

reexame da causa.”[1] Sobre mais, “devem ser julgados improcedentes os 

embargos declaratórios interpostos com a intenção de rediscutir a matéria 

devidamente julgada, quando o julgador proferiu sua decisão com base 

nos fundamentos relevantes à formação do seu convencimento, restando 

desnecessário o esgotamento de todas as teses levantadas pelas 

partes[2]”. Posto isso, em meu entender, na sentença objurgada, não há 

omissão, obscuridade ou contradição, motivo pelo qual, com fulcro nos 

artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, rejeito os 

presentes embargos de declaração, mantendo a sentença atacada tal 

como está lançada. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] TJ/MT, 1ª Câmara 

Cível, Recurso de Embargos de Declaração n. 56093/2004 - CLASSE II – 

17, oposto nos autos do Recurso de Apelação Cível n. 34499/2004 – 

CLASSE II-20) - Comarca Capital, Protocolo n. 56093/2004, Data de 

Julgamento: 14-02-2005, Exmo. Des. Rel. MUNIR FEGURI. [2] Número: 6972, 

Ano: 2008, Magistrado: DR. JOSÉ MAURO BIANCHINI FERNANDES.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001950-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE APARECIDA CANDIDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 
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(ADVOGADO(A))

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME CHAPADA ORIENTE INCORPORACOES SPE LTDA (REU)

CLEIDE IMOVEIS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

JOSE RICARDO NUNES OAB - MT22842-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001950-14.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

CLEIDE APARECIDA CANDIDO REU: MRV PRIME CHAPADA ORIENTE 

INCORPORACOES SPE LTDA, CLEIDE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, No id. 

24245119 a requerida MRV Prime Oriente Incorporações SPE Ltda. 

interpôs embargos de declaração, aduzindo, em suma, que a sentença 

prolatada nos autos contém contradição, na medida em que entendeu 

como valor pago pela embargada Cleide a importância de R$ 3.250,00, 

contudo a embargada efetuou o pagamento de apenas R$ 3.050,59, pois o 

valor de R$ 200,00 a maior não foi pago para a embargante mais sim para 

terceiro. Assim, requer que a retenção de 10% recaia apenas sobre a 

importância de R$ 3.050,59. Em seguida, a autora Cleide Aparecida 

Candido também apresentou embargos de declaração (id. 24348069), 

afirmando que a sentença objurgada é omissa “quanto à prova de 

confissão da segunda ré”, a qual teria confessado que “a não assinatura 

do contrato em tempo hábil e finalização da venda se deu por erro da 

requerida no lançamento do contrato junto ao banco”, sendo tal fato falha 

da prestação de serviço suscetível de indenização a título de dano moral. 

Deste modo, requer o provimento dos embargos para “para sanar a 

omissão, e ao final dar provimento para devolução integral do valor pago e 

condenação das Rés em danos morais, pela falha na prestação do 

serviço, frustação e desvio produtivo do consumidor”. Pois bem, conheço 

de ambos os embargos em vista da pertinência dos requisitos legais para 

a sua admissibilidade e exame (CPC/2015 – art. 1.022). No tocante aos 

embargos da requerida MRV Prime Oriente Incorporações SPE Ltda. 

verifica-se a alegada contradição, pois os documentos acostados aos 

autos indicam o pagamento pela autora apenas da importância de R$ 

3.050,59, conforme ids. 12223647, 1223684 e 13867252. Realmente, a 

importância de R$ 200,00 indicada no id. 12223671 foi destinada a 

terceiro. Logo, não compete à requerida embargante promover a sua 

restituição. Sendo assim, e por estarem presentes os pressupostos 

processuais exigidos na lei de regência quanto à contradição acima 

apontada, acolho os embargos de declaração opostos para modificar o 

seguinte na sentença: Onde se lê: Assim, considerando que a autora 

efetuou o pagamento de R$ 3.250,00, entendo que o direito de retenção 

deve restringir ao percentual de 10%, o que resulta em beneficio da autora 

o importe de R$ 2.925,00. Posto isto, julgo parcialmente procedentes os 

pedidos formulados na inicial, para condenar apenas a requerida MRV 

Prime Chapada do Oriente Incorporações SPE Ltda. ao pagamento da 

quantia de R$ 2.925,00 (dois mil novecentos e vinte e cinco reais), a título 

de devolução das quantias pagas, cujo valor deverá corrigido 

monetariamente pelo INPC da rescisão do contrato ocorrida em 

janeiro/2017 e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Em 

consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Passa a 

constar: Assim, considerando que a autora efetuou o pagamento de R$ 

3.050,59, entendo que o direito de retenção deve restringir ao percentual 

de 10%, o que resulta em beneficio da autora o importe de R$ 2.745,53. 

Posto isto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na 

inicial, para condenar apenas a requerida MRV Prime Chapada do Oriente 

Incorporações SPE Ltda. ao pagamento da quantia de R$ 2.745,53 (dois mil 

setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), a título 

de devolução das quantias pagas, cujo valor deverá corrigido 

monetariamente pelo INPC da rescisão do contrato ocorrida em 

janeiro/2017 e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Em 

consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. No que diz 

respeito aos embargos da autora, não vislumbro qualquer vício no 

conteúdo da sentença que possa configurar omissão, obscuridade ou 

contradição, sobretudo porque a pretensão da autora visa rediscutir os 

fundamentos que levaram ao desacolhimento das suas alegações iniciais, 

em especial quanto aos motivos da rescisão do contrato, impondo nova 

avaliação dos fatos descritos na inicial e das provas colacionados nos 

autos, com o fim promover a integral alteração da sentença, o que é 

vedado por meio de embargos de declaração. Nesse sentido pondera 

Egas Dirceu Monis de Aragão que “ninguém contesta que os embargos de 

declaração não visam a modificar o julgamento; não é possível que, por 

seu intermédio, a proposição ‘a’, por estar errada ou ser injusta, venha a 

ser substituída pela proposição ‘b’, tida como certa ou justa – isso seria 

objeto de julgamento em grau de recurso.”[1]. Com efeito, tenho que a 

matéria tratada pela parte autora não é própria de embargos de 

declaração, pois, como dito, visa reexaminar a causa por meio de recurso 

que não possui esta finalidade, de forma que, caso se posicione contrário 

ao provimento jurisdicional, deverá buscar a sua modificação por recurso 

próprio. A esse propósito, veja o seguinte julgado do egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado: “Inexistindo as alegadas omissão e contradição no 

acórdão, nega-se provimento aos embargos de declaração oferecidos 

sob esta argumentação, mormente se, ancorado a este fundamento, há 

nítido pedido de modificação do julgamento, com a concessão de 

excepcional efeito infringente. Os embargos de declaração não se 

prestam ao simples reexame da causa.”[2] Sobre mais, “devem ser 

julgados improcedentes os embargos declaratórios interpostos com a 

intenção de rediscutir a matéria devidamente julgada, quando o julgador 

proferiu sua decisão com base nos fundamentos relevantes à formação 

do seu convencimento, restando desnecessário o esgotamento de todas 

as teses levantadas pelas partes[3]”. Isto posto, em meu entender, na 

sentença objurgada, não há omissão, obscuridade ou contradição da 

forma como deduzida pela parte autora, motivo pelo qual, com fulcro nos 

artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, rejeito os 

presentes embargos de declaração interpostos pela parte autora. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Embargos de declaração, RT 

633/19. [2] TJ/MT, 1ª Câmara Cível, Recurso de Embargos de Declaração 

n. 56093/2004 - CLASSE II – 17, oposto nos autos do Recurso de 

Apelação Cível n. 34499/2004 – CLASSE II-20) - Comarca Capital, 

Protocolo n. 56093/2004, Data de Julgamento: 14-02-2005, Exmo. Des. Rel. 

MUNIR FEGURI. [3] Número: 6972, Ano: 2008, Magistrado: DR. JOSÉ 

MAURO BIANCHINI FERNANDES.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000374-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT10070-O 

(ADVOGADO(A))

ADONIS VINICIUS MARANGONI XAVIER OAB - MT19801-O 

(ADVOGADO(A))

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J.E.PEDROSO (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000374-20.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA REU: J.E.PEDROSO 

Vistos, Cuida-se de embargos de declaração propostos por Cervejaria 

Petrópolis do Centro Oeste Ltda. (id. 24311012) alegando, em síntese, que 

a sentença prolatada nos autos contém omissão na medida em que deixou 

de analisar o pedido de conversão em perdas e danos, mesmo estando 

evidente a impossibilidade de restituição dos bens dados em comodato, 

pois o requerido/embargado não foi localizado no endereço descrito nos 

autos. Afirma também haver omissão na parte dispositiva da sentença, na 

qual não foi mencionada a confirmação da liminar concedida nos autos. 

Devidamente intimada, a parte embargada manifestou no id. 26299592. 

Pois bem, conheço dos embargos em vista da pertinência dos requisitos 

legais para a sua admissibilidade e exame (CPC/2015 – art. 1.022), e 

verifico, desde já, as omissões apontadas, pois, de fato, não houve 

pronunciamento acerca do pedido de conversão em perdas e danos e da 

confirmação da liminar concedida nos autos. Sendo assim, e por estarem 

presentes os pressupostos processuais exigidos na lei de regência 
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quanto às omissões acima apontadas, acolho os embargos de declaração 

opostos para acrescer e alterar o seguinte na sentença: Onde se lê: Posto 

isso, julgo procedente, o pedido inicial para reintegrar a parte autora de 

forma definitiva na posse do bem móvel, qual seja, 01 cervejeira 8CX 

Crystal, descrita na inicial. Expeça-se mandado de reintegração de posse. 

Passa a constar: Por fim, acerca do bem não devolvido pelo requerido, 

não resta alternativa senão converter o pedido de reintegração do produto 

em indenização por perdas e danos, que deverá ser quantificada em 

liquidação de sentença (art. 582, CC). Posto isso, julgo procedente o 

pedido inicial para reintegrar a parte autora de forma definitiva na posse 

do bem móvel descrito na inicial. Por conseguinte, confirmo a liminar 

deferida nos autos. Outrossim, autorizo a conversão em perdas e danos 

do produto não devolvido pelo requerido, o que deverá ser quantificado 

em liquidação de sentença. No mais, mantenho integralmente os demais 

termos da sentença prolatada nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007585-10.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA ALVES COSTA ELLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA LEÃO SOARES OAB - MT7304-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DA BORRACHA COMERCIAL LIMITADA (REQUERIDO)

GERALDO JOAO DA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA CORREA LINHARES OAB - MA10622 (ADVOGADO(A))

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007585-10.2017.8.11.0002. Vistos. Romilda 

Alves Costa Eller propôs a presente ação de arbitramento de aluguel c/c 

pedido de tutela de urgência (artigo 300 CPC/2015) em face de Geraldo 

João da Costa e Casa da Borracha Comercial Ltda., aduzindo, em síntese, 

que é proprietária de 50% (cinquenta por cento) do imóvel objeto da 

matrícula n. 45.308, registrada perante o 1º Serviço Notarial e de Registro 

de Imóveis e Títulos desta comarca, pertencendo os outros 50% ao 

primeiro requerido. No referido imóvel, localizado na Avenida Ulisses 

Pompeu Campos, n. 888, nesta comarca, está instalada a segunda 

requerida, a qual é de propriedade do primeiro requerido, estando estes 

desfrutando do imóvel em sua integralidade, sem pagar qualquer valor à 

autora a título de aluguel, no tocante à parte da qual é proprietária. Deste 

modo, requer o julgamento procedente da demanda para condenar os 

requeridos ao pagamento de aluguel mensal à autora, o qual deverá ser 

arbitrado em sentença, retroativo à citação da ação. Juntou os 

documentos de ids. 10156723 a 10156948. Na decisão de id. 10161292 o 

pedido de tutela foi indeferido. Audiência de conciliação realizada 

conforme termo de id. 10688096. A parte requerida apresentou 

contestação no id. 10911992, a qual veio acompanhada dos documentos 

de ids. 10912033 a 10912347, alegando preliminarmente carência de 

interesse processual. No mérito, aduziram que a propriedade da autora 

remonta ao ano de 2003, bem como que o tamanho do imóvel descrito na 

inicial não condiz com a realidade. Alegaram que a avaliação apresentada 

pela autora está incorreta, uma vez que realizada em dois terrenos, ao 

passo que o imóvel ocupa apenas um lote, ainda, ressaltaram que a autora 

trabalhava na parte financeira da segunda requerida, oportunidade em que 

efetuava todos os pagamentos e recebimentos das empresas do grupo, 

inclusive o pagamento dos alugueis mensais, cujo valor estava fixado em 

R$ 1.287,24 (um mil, duzentos e oitenta e sete reais e vinte e quatro 

centavos). Assim, requereram a improcedência da demanda e a 

condenação da autora em perdas e danos por litigância de má-fé. 

Impugnação à contestação apresentada no id. 11744134. Despacho 

saneador no id. 14737774, no qual foi afastada a preliminar arguida, fixado 

o ponto controvertido e determinada a realização de prova pericial. O 

laudo pericial foi juntado no id. 20125239, do qual as partes se 

manifestaram nos ids. 20309211 e 20866755. No id. 23740880 foi deferido 

o pedido liminar incidental para fixação de aluguel provisório e determinado 

que o Sr. Perito esclarecesse a divergência indicada pela parte requerida. 

Novo laudo apresentado pelo perito no id. 24157798 e manifestações nos 

ids. 24363690 e 24447341. Os autos vieram conclusos para decisão. É o 

relatório. Fundamento e decido. Pretende a autora que seja fixado aluguel 

mensal em seu favor, em decorrência da propriedade parcial do imóvel 

localizado na Avenida Ulisses Pompeu Campos, n. 888, nesta comarca, 

objeto da matrícula n. 45.308, registrada perante o 1º Serviço Notarial e de 

Registro de Imóveis e Títulos. A parte requerida afirma que já vinha 

efetuando o pagamento dos alugueis, no valor de R$ 1.287,24 (um mil, 

duzentos e oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos), tornando 

desnecessário ajuizamento da presente demanda. Pois bem. Conforme 

leciona o doutrinador Sylvio Capanema de Souza[1], o aluguel deve 

sempre corresponder ao justo valor de mercado, sob pena de se romper o 

equilíbrio entre a prestação e a contraprestação, que é característico dos 

contratos onerosos comutativos. Assim, realizada perícia judicial para 

aferir o atual valor de mercado do imóvel, o Sr. Perito chegou a conclusão 

de que o imóvel em questão possui um valor para locação de R$ 9.746,00 

(nove mil, setecentos e quarenta e seis reais), considerando o valor de R$ 

10,00 (dez reais) por metro quadrado (id. 24157798). A parte requerida 

por sua vez, apresentou parecer técnico no qual o seu assistente obteve 

a média de R$ 8,06 (oito reais e seis centavos) por metro quadrado, 

totalizando o valor do aluguel mensal em R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos 

reais), com arredondamento (id. 20866781). É sabido que a “prova pericial 

é o meio de prova que visa propiciar ao órgão jurisdicional a compreensão 

de determinado fato no processo mediante a utilização de conhecimento 

técnico especifico de outrem”.[2] Desse norte, ainda que o laudo 

elaborado pelo perito judicial deva prevalecer, uma vez que equidistante 

do interesse das partes, não poderia este magistrado se furtar de analisar 

a avaliação realizada pelo assistente técnico. A esse propósito, vejo que 

ambos os especialistas se valeram do método comparativo direto de 

dados de mercado, bem como observaram as normas da ABNT, ocorre 

que, a toda evidência, o laudo pericial valeu-se de cerca de trinta e duas 

amostras, ao passo que a avaliação técnica utilizou quatro amostras, 

conforme ids. 24157798 e 20866781. Conforme Waldir de Arruda Miranda 

Carneiro em sua obra Teoria e Prática da Ação Revisional de Aluguel, a 

avaliação do aluguel pelo método comparativo consiste, basicamente, na 

obtenção do valor locatício através da comparação de dados de mercado 

relativos a outros imóveis de características similares. Por esse método, 

compara-se diretamente o imóvel avaliado em outros que lhe são 

semelhantes e cujos valores locativos já são conhecidos[3]. Desta feita, 

entendo que apesar de o laudo pericial possuir mais amostras, não há 

como desconsiderar os valores obtidos pela avaliação técnica, 

especialmente considerando a proximidade dos valores obtidos por ambos 

os especialistas, de modo que entendo que o melhor valor a ser aplicado 

no presente caso seria R$ 9,00 (nove reais) por metro quadrado, 

totalizando o aluguel mensal de R$ 8.771,40 (oito mil, setecentos e setenta 

e um reais e quarenta centavos). Importante destacar que o juiz, como 

destinatário da prova, é quem deve decidir a respeito das provas e 

diligências necessárias e úteis ao deslinde do feito, como se depreende 

do disposto no art. 371 do CPC/2015, in verbis: Art. 371. O juiz apreciará a 

prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver 

promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu 

convencimento. De fato, a finalidade da prova é convencer o juiz, pode-se 

dizer que ele, o juiz, é o seu principal destinatário: ele é quem precisa 

saber a verdade quanto aos fatos, para que possa decidir[4]. Dessa 

forma, não há qualquer óbice para aplicação de valor equilibrado entre as 

propostas apresentadas pelo perito judicial e pelo assistente técnico. 

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 

COMERCIAL. LEI DO INQUILINATO. PROVA PERICIAL. VALOR DO 

ALUGUEL. PARÂMETROS. DEFEITOS. INEXISTÊNCIA. JUÍZO. 

DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA. (...) 2. O juiz é o destinatário final da 

prova e a ele cabe, motivadamente, acatar ou rejeitar o laudo pericial 

apresentado, nos termos dos arts. 372 e 479 do CPC. 3. No caso em 

análise, a prova pericial apontou o valor do aluguel mensal do imóvel 

locado, havendo referências à adoção da mesma norma técnica pugnada 

no apelo, e ainda considerou aspectos próprios do imóvel, devendo, 

portanto, prevalecer a conclusão ali exposta, que serviu ao deslinde da 

demanda. 4. Recurso desprovido. (TJDF – 0724815-21.2018.8.07.0001, 7ª 

Turma Cível, Relator Leila Arlanch, DJE 06/11/2019). Em sendo assim, 

mostra-se justo e razoável o valor do aluguel correspondente à R$ 

8.771,40 (oito mil, setecentos e setenta e um reais e quarenta centavos), 
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que equivale à R$ 9,00/m², multiplicados por 974,60 m² de área construída, 

cabendo ao requerido arcar com 50% (cinquenta por cento) do referido 

valor, qual seja R$ 4.385,70 (quatro mil, trezentos e oitenta e cinco reais e 

setenta centavos). Da litigância de má-fé Nesse tocante pretende a parte 

requerida seja a autora condenada ao pagamento de perdas e danos por 

litigância de má-fé em razão da suposta alteração da verdade dos fatos. 

Pois bem, de acordo com o art. 80 do CPC, considera-se litigante de má-fé 

aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei 

ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente 

manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Diante de tudo que fora exposto, tenho que 

não restou evidente que a autora atuou com má-fé, alterando a verdade 

dos fatos, a justificar a sua condenação em perdas e danos. Isso porque, 

ainda que, de fato, tenha a autora omitido alguns fatos na exordial, tal 

atitude não é capaz de modificar ou extinguir a pretensão posta em juízo, 

uma vez que legítimo o interesse/necessidade em fixar um valor para a 

locação pelo requerido do imóvel comercial sub judice. Sendo assim, deixo 

de acolher a pretensão de condenação da autora nas penalidades da 

litigância de má-fé. Por todo o exposto, julgo procedente o pedido 

formulado na inicial para arbitrar o valor do aluguel referente à 50% 

(cinquenta por cento) do imóvel em R$ 4.385,70 (quatro mil, trezentos e 

oitenta e cinco reais e setenta centavos), tendo como data inicial a citação 

válida da presente lide, e, em consequência, resolvo o mérito, nos termos 

do art. 487, inc. I do CPC. Atento ao princípio da sucumbência e da 

causalidade, condeno a requerida, com fundamento no artigo 85, caput, § 

8º, do CPC, no pagamento de custas processuais e verba honorária 

arbitrada em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Transitado em 

julgado, aguarde o cumprimento voluntário da obrigação no prazo de 

quinze (15) dias, findo o qual, não havendo qualquer manifestação, 

ordeno sejam os autos remetidos ao arquivo. P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] A lei do inquilinato comentada. 7 ed. 

– Rio de Janeiro: GZ, 2012. p. 92. [2] MARIONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, 

Daniel. Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. 3 ed. Revista 

dos Tribunais, p. 401. [3] CARNEIRO, Waldir de Arruda Miranda. Teoria e 

prática da ação revisional de aluguel: lei 8245/91, de 18.10.1991. 2 ed. – 

São Paulo: Saraiva, 1996. p. 70/81. [4] DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula 

Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito processual civil. Volume 2. 7 ed. 

– Salvador: JusPodivm, 2012. p. 75.

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000554-70.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SOARES FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASSILDA THOME (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Da análise da inicial, verifica-se que a parte 

autora informa na inicial ser responsável pela Igreja Batista Nova Vida que 

se encontra estabelecida em imóvel há mais de 15 (quinze) anos, contudo 

a requerida ingressou com a ação de reintegração de posse alegando 

possuir o referido imóvel, sendo julgada improcedente. Todavia, alega que 

a requerida vem trazendo grandes transtornos a igreja e a vida do autor, 

vez que requereu o desligamento da unidade consumidora da igreja junto à 

concessionária de energia elétrica, fazendo com que as programações 

fossem interrompidas. Na decisão de Id. 1653885, restou determinada a 

emenda da inicial, a fim de que a parte autora adequasse os fatos e 

fundamentos do pedido da tutela de urgência, sobrevindo manifestação da 

parte autora no Id. 1691748. Pois bem, em que pese à parte autora 

(pessoa física) propor a presente demanda, afirma na inicial que a 

requerida vem trazendo grandes transtornos à igreja e a vida do autor, 

trocando a titularidade e requerendo o desligamento da unidade 

consumidora de titularidade da igreja. Desse modo, verifica-se a 

necessidade de a parte autora esclarecer e em sendo o caso regularizar 

o polo ativo da demanda, aportando aos autos o estatuto da igreja e 

demais documentos a fim de regularizar a sua representação. Assim, 

considerando o exposto acima oportunizo a parte autora, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, sanar a irregularidade apontada, e em sendo o caso 

adequar o polo ativo da lide e consequentemente regularizar sua 

representação processual, aportando aos autos ainda, o estatuto da 

igreja, sob pena de indeferimento (art. 330, II do CPC). Outrossim, convém 

ressaltar que segundo o disposto na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, ressalvados os 

casos em que a parte demonstre a incapacidade momentânea do 

pagamento, a taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais 

deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial (art. 456 

CNGC/MT). Destarte, em sendo o caso determino venha à parte autora 

(pessoa jurídica), em 30 (trinta) dias, demonstrar documentalmente a atual 

hipossuficiência financeira da instituição, ou, conforme for o caso, 

proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, sob pena 

de extinção do processo, nos termos do §1º, art. 456 CNGC/MT. Por fim, 

observa-se que a parte autora devidamente intimada para especificar a 

tutela pretendida, deixou de atender ao comando judicial e, em que pese à 

formulação de pedido de tutela de urgência visando à satisfação imediata 

de um direito requerido em definitivo, cumpre esclarecer que há que se 

existir uma correspondência direta entre a tutela jurídica requerida em 

definitivo na demanda e o pedido antecipatório de tutela, contudo a parte 

autora formulou pedido final apenas para que seja a requerida condenada 

a indenização por danos morais. Com efeito, inexistindo formulação 

expressa do pedido final, se tornaria inviável a concessão de medida 

liminar que não seria concedida na sentença de eventual procedência do 

pedido, havendo a necessidade portanto de a parte autora especificar os 

pedidos da demanda, qual seja a revisão/declaração dos valores 

contratados e, a limitação dos descontos a serem procedidos em sua 

folha de pagamento Dessa forma, determino venha à parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer se pretende a concessão da tutela 

de urgência, especificando e fundamentando juridicamente qual tutela 

pretende obter, bem como especificar o pedido final da demanda e/ou 

requerer o que entender de direito, sob pena de indeferimento (art. 321, 

parágrafo único, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. (Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004185-80.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DAMIANA DA SILVA (REQUERENTE)

LEIDIANY GARCIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT18525-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Verifico que os autos vieram acompanhados 

somente dos documentos, contudo desacompanhado da petição inicial, 

nos termos do art. 319 do CPC. Assim, determino venha a requerente, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar a petição inicial, a fim de embasar 

sua pretensão, sob pena de indeferimento (art. 321, § único do CPC/2015). 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106712 Nr: 2797-19.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIGUETOSHI HIOCOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MISLENE EVIDA ALVES DA SILVA, NAGIB 

ELIAS QUEDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 
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OAB:MT 15.948, LAZARO ROBERTO DE SOUZA - OAB:OAB-MT 4801-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMILSON NOGUEIRA 

MOREIRA - OAB:6491/MT, SILVIA JOCIANE LEITE BRANCO - 

OAB:7085-a

 INTIMAÇÃO das partes quanto ao retorno dos autos à 1ª instância, para 

requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 282912 Nr: 1725-21.2012.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTOR HUGO ARRUDA SELES ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FICASE TRANSPORTE LOGISTICA E 

DISTRIBUIDORA, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLINE FARIA FERNANDES - 

OAB:10487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11.178, MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - 

OAB:5134/MT

 Tendo em vista a não publicação em nome da Dra Marli Terezinha Mello de 

Oliveira, representante da parte requerida no DJE do despacho de fls. 86, 

faço a remessa novamente para publicação: Vistos, etc.

A Súmula 240 do STJ prescreve: “a extinção do processo, por abandono 

da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”.

 Desse modo, necessária se faz a intimação da parte requerida para 

manifestar-se nos autos. Prazo: 10 (dez) dias.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 450606 Nr: 12192-20.2016.811.0002

 AÇÃO: Recuperação Judicial->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: CONTINUA COMERCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO 

LTDA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, MONICA DE CAMPOS 

PADILHA, TELEFONICA BRASIL S/A, PACTUAL SISTEMAS E 

CONSULTORIA LTDA ME, TEK TRADE INTERNATIONAL LTDA, JVP 

FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

OAB:9.237/MT, DIOGO SAIA TAPIAS - OAB:SP 313.863, EDMILSON 

VASCONCELOS DE MORAES - OAB:8548, EVANDRO C. ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B, FERNANDA CRISTINA BRANDÃO 

SILVA CAMARGO MALVEZZI - OAB:16.013-OAB/MT, GABRIELLA 

SEDREZ REIS GOETTEN DE SOUZA - OAB:OAB/SC 24.289, GUSTAVO 

EMANUEL PAIM - OAB:MT 14.606, HAIANA KATHERINE MENEZES 

FOLLMANN - OAB:18.024/MT, JÔNATAS GOETTEN DE SOUZA - 

OAB:24.480/SC, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:, LUIZ CARLOS 

RIBEIRO NEGRÃO - OAB:4.632/MT, MAURO PAULO GALERA MARI

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056, OMAR MOHAMAD 

SALEH - OAB:OAB/SP 266.486, RUBIA APARECIDA FRANTZ - 

OAB:7929, Sebastião Monteiro da Costa Júnior - OAB:MT 7.187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Recuperação Judicial Contínua Comércio e Serviços de 

Sinalização LTDA.Trata-se de pedido formulado pela recuperanda em 

caráter de urgência, requerendo a autorização para que seja expedida 

Certidão Judicial, nos termos do artigo 152, V, do CPC, atestando que a 

recuperanda está autorizada, independentemente de apresentação de 

Certidão Negativa de Débitos Tributários (Federal. Estadual e Municipal), 

Trabalhistas, de Distribuição de Recuperação Judicial, bem como, de 

Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, a 

participar do PREGÃO nº 004/2020, que será promovido pela Prefeitura 

Municipal de Campo Verde/MT, autorizando, desde já, que seja firmado o 

contrato objeto do certame em questão caso se consagre vencedora, 

podendo receber pelos serviços que forem efetivamente prestados à 

contratante, independentemente da apresentação das Certidões Negativas 

exigidos no edital (fls. 1.969/1.979).Os autos vieram conclusos.É o que 

cumpre relatar. Fundamento e decido.(..). Sendo assim, defiro o pedido de 

1.969/1.979 para autorizar que a empresa recuperanda participe do 

procedimento licitatório Pregão nº 004/2020, promovida pela Prefeitura 

Municipal de Campo Verde/MT, sem apresentação de Certidões Negativas 

de Débitos Tributários (Federal/Estadual e Municipal), Trabalhistas, de 

Distribuição de Recuperação Judicial, bem como, de Regularidade junto ao 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço–FGTS.Expeça-se a certidão 

necessária.Diante do teor do ofício n 446/2019 acostado às fls. 1.918 e os 

documentos de fls. 1.919/1968, intime-se o administrador judicial para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se nos autos.No mais, cumpram-se os 

demais termos da decisão de fls. 1.909/1.916.Cumprida as determinações 

supra, cientifique-se, o Ministério Público.Intime-se. Cumpra-se, com 

urgência.Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 392602 Nr: 6948-47.2015.811.0002

 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: LUCIO MAURO DIAS CARVALHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 146,44, totalizando em R$ 

559,84, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 391739 Nr: 6398-52.2015.811.0002

 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: LUZINETE BRITO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 

LTDA, LOURENÇO BOABAIND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236.655/SP

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA LOURENÇO 

BOADAIND, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da 

custa judiciária no valor R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 

146,44, totalizando em R$ 559,84, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE 

LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 

40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 

10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003602-95.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA BESSA MIRACHI (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003602-95.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Inicialmente, verifica-se que, não foram recolhidos os emolumentos 

judiciais iniciais. Sendo assim, intime-se a parte autora, para comprovar o 

recolhimento das custas referentes à distribuição da presente ação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito, 

conforme previsão do artigo 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os autos 

conclusos. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003608-05.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA FARIA TUREQUI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003608-05.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: 

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EXECUTADO: SANDRA REGINA 

FARIA TUREQUI Vistos, etc. Inicialmente, verifica-se que, não foram 

recolhidos os emolumentos judiciais iniciais. Sendo assim, intime-se a parte 

autora, para comprovar o recolhimento das custas referentes à 

distribuição da presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito, conforme previsão do artigo 290 do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e façam os autos conclusos. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019628-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERDE AVIATION LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS OAB - MT12839-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROTAXI PRO OESTE TAXI AEREO LIMITADA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO COM BASE 

EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE 

URGÊNCIA PARA CONSTRIÇÃO DE BENS proposta por Verde Aviation 

Ltda em desfavor de Pro Oeste Taxi Aéreo Ltda, alegando em síntese ser 

credora da parte executada no valor de R$ 260.230,94 (duzentos e 

sessenta mil, duzentos e trinta reais e noventa e quatro centavos), 

representado por duplicatas e notas fiscais, decorrentes da venda de 

combustíveis para aeronaves. Sustenta que diante da situação de 

inadimplência a parte executada cedeu os direitos creditórios que detém 

perante a Assembleia Legislativa do Estado, no valor de R$ 181.475,98 

(cento e oitenta e um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e 

oito centavos), representados pela nota fiscal de n.º 112. Assim requer a 

concessão da tutela de urgência a fim de que seja determinada que a 

Assembleia Legislativa do Estado efetue o pagamento da nota fiscal 

mencionada diretamente a parte exequente, conforme pactuado no 

instrumento de cessão de direito entre as partes. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Da liminar Trata-se de tutela de urgência cautelar 

incidental, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da 

coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, 

consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 

verossimilhança da existência do direito acautelado. Já o segundo 

requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, 

pressuposto este denominado por alguns de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Sobremais, a tutela de urgência 

cautelar poderá ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de 

bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra 

medida idônea para asseguração do direito (art. 301, CPC). Analisando os 

autos, verifica-se que a presente demanda tem por fundamento as 

duplicatas notas fiscais, decorrentes da venda de combustíveis para 

aeronaves da parte executada, devidamente assinadas, consoante 

documentação comprobatória colacionada aos autos. Assim, munido 

desses conceitos, cotejando-os com a situação jurídica apresentada no 

início do processo, tenho que o pedido de tutela deve ser deferido. Isso 

porque, consoante informado na inicial, as partes firmaram o termo de 

cessão de direitos o qual detém de requisitos de validade, existência e 

eficácia jurídica (Id. 27276507). Outrossim, é patente que as obrigações 

assumidas pela parte executada e materializadas nas duplicatas e notas 

fiscais apresentadas aos autos não foram quitadas no prazo, bem como a 

postergação do deferimento da medida liminar poderá impedir o próprio 

recebimento do crédito. Desse modo, defiro em parte o pedido de tutela de 

urgência, razão pela qual determino expeça-se ofício a Assembleia 

Legislativa do Estado de Mato Grosso a fim de que proceda com o 

pagamento da Nota Fiscal n.º 112 em juízo vinculado aos autos, quando de 

seu efetivo pagamento, consignando-se que na impossibilidade de realizar 

o referido pagamento, apresente à justificativa. Ademais, considerando a 

existência de valores residuais, cite-se a parte executada para, no prazo 

de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida (art. 829, CPC), acrescida 

das custas processuais e honorários advocatícios, sendo que em relação 

a esses fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 827, 

caput, CPC). O mandado de citação, penhora, avaliação e depósito deve 

ser expedido em duas vias, a primeira com o propósito de promover a 

citação dos executados e a segunda com o objetivo de promover a 

penhora, avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo 

legal (03 dias). Citada que seja a parte executada, o digno Sr. Oficial de 

Justiça juntará aos autos o mandado e a respectiva certidão, quando 

começará a correr o prazo dos embargos. Não efetuado o pagamento no 

prazo legal (03 dias), munido da segunda via dos mandados, o digno Sr. 

Oficial de Justiça procederá, de imediato, à penhora de bens, a sua 

avaliação e ao depósito, lavrando-se o respectivo auto, e de tais atos 

intimando, na mesma oportunidade, a executada. Se não forem localizados 

da penhora, o digno Sr. Oficial de Justiça certificará detalhadamente as 

diligências realizadas, caso em que o Juiz poderá dispensar a intimação 

ou determinará novas diligências. No caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias, a verba honorária será automaticamente reduzida pela 

metade, considerando tal importe para o pagamento em questão (§1º, art. 

827, CPC). Caso a parte executada queira embargar, deverá fazê-lo no 

prazo de 15 (quinze) dias após a juntada do mandado de citação, 

independentemente de penhora, depósito e caução, esclarecendo que os 

embargos, via de regra, não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, 

CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1004302-71.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRY HELEN DOS ANJOS NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA REGINA MELO FORT OAB - MT4378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004302-71.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Trata-se de Procedimento de Jurisdição Voluntária, cuja competência é de 

uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões, nos termos da 

RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, de modo que este juízo carece de 

competência para processar e julgar o presente feito. Assim, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito. Determino, por 

conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos para uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões da Comarca. Intimem-se. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003957-08.2020.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCYA ANNE DIAS CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AKACIA MARIANNA DE MORAES GOMES BARBOSA OAB - MT26079/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2º do 

artigo 99 do CPC, DEFIRO aos requerentes os benefícios da gratuidade da 

justiça, até que se prove o contrário das afirmações consignadas. 

Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Observo que a relação de direito 

material judicializada está sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma 

vez que o serviço prestado pela requerida ao autor representa relação de 

consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A 

propósito, colaciono o seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. 

COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. REVISÃO CONTRATUAL. 

APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. 

ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. 

CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO VERIFICADO. LUCROS 

CESSANTES. CABIMENTO. 1. A relação jurídica havida entre as partes 

encontra-se submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, 

pois há a figura do consumidor, destinatário final econômico e fático do 

produto (unidade imobiliária) construído, incorporado e comercializado 

pelas requeridas fornecedoras de modo habitual e profissional (artigos 2º 

e 3º do CDC). 2. Cabível a inversão do ônus da prova, em favor do 

consumidor, quando demonstrada a verossimilhança das suas alegações, 

ou quando provada sua condição de hipossuficiente (art. 6º, VIII, CDC). 

(...) (TJ-DF - APC: 20130210011864, Relator: ANA CANTARINO, Data de 

Julgamento: 09/12/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 17/12/2015 . Pág.: 187) No presente caso, a requerida reúne 

melhores condições de comprovar tais causas, em detrimento da 

hipossuficiência do autor, considerando ainda que além da 

verossimilhança das alegações trazidas pelos autores, tal inversão é 

indispensável, eis que, por tratar-se de prova negativa, não há como o 

autor comprovar os fatos alegados na inicial, razão pela qual determino a 

inversão do ônus da prova, conforme postulado. Nos termos do artigo 334 

do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 27 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. Citem-se as requeridas, 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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004030-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FERRAZ SENRA DE BRANCO (REQUERENTE)

GUILHERME SENRA DE BRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS SANTOS ALVES OAB - MT17568-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 324 - SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Inicialmente, acolho a emenda da inicial, a fim de 

que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Assim, retifiquem-se os 

assentos de registro do sistema, fazendo constar no polo passivo da 

presente demanda apenas Imoveli Consultoria Imobiliária Ltda, Adriano 

Ghilardi Borges e Rubiana Gonçalves de Carvalho. Pois bem, trata-se de 

ação de anulabilidade de negócio jurídico c/c devolução de quantias pagas 

proposta por Clovis Rene Guilherme Senra de Branco e Juliana Ferraz 

Senra de Branco em desfavor de Imoveli Consultoria Imobiliária Ltda, 

Adriano Ghilardi Borges e Rubiana Gonçalves de Carvalho. Presumindo 

como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC, DEFIRO aos 

requerentes os benefícios da gratuidade da justiça, até que se prove o 

contrário das afirmações consignadas. Anote-se. Da Inversão do Ônus da 

Prova Observo que a relação de direito material judicializada está sujeita à 

legislação protetiva do consumidor, uma vez que o serviço prestado pela 

requerida ao autor representa relação de consumo, conforme elucidam os 

artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A propósito, colaciono o seguinte 

aresto: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA 

PLANTA. REVISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. 

EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO OU FORÇA 

MAIOR. NÃO VERIFICADO. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. 1. A 

relação jurídica havida entre as partes encontra-se submetida aos ditames 

do Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor, 

destinatário final econômico e fático do produto (unidade imobiliária) 

construído, incorporado e comercializado pelas requeridas fornecedoras 

de modo habitual e profissional (artigos 2º e 3º do CDC). 2. Cabível a 

inversão do ônus da prova, em favor do consumidor, quando demonstrada 

a verossimilhança das suas alegações, ou quando provada sua condição 

de hipossuficiente (art. 6º, VIII, CDC). (...) (TJ-DF - APC: 20130210011864, 

Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 09/12/2015, 3ª Turma 

Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/12/2015 . Pág.: 187) No 

presente caso, a requerida reúne melhores condições de comprovar tais 

causas, em detrimento da hipossuficiência do autor, considerando ainda 

que além da verossimilhança das alegações trazidas pelos autores, tal 

inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de prova negativa, não há 

como o autor comprovar os fatos alegados na inicial, razão pela qual 

determino a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Nos termos 

do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 27 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 
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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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002353-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIVA PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (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 indenização por dano 

moral e material pro descumprimento de acordo extrajudicial c/c liminar de 

exclusão do nome do protesto, serasa e scpc c/c liminar de baixa de 

gravame, proposta por Diva Pereira de Souza em desfavor de BV 

financeira S.A Crédito Financiamento e Investimento alegando em síntese 

que firmou contrato com a requerida, referente a aquisição de um veículo 

Fiat Weekend Attractive, ano 2015/2016, Placa QCA9294 e, no dia 

02.07.2018 as partes realizaram acordo extrajudicial para quitação do 

referido contrato por meio de levantamento nos autos de n.º 

1006163-97.2017.8.11.0002 que tramitou na Vara Especializada em Direito 

Bancário desta comarca. Sustenta que a instituição requerida ficou 

obrigada mediante o acordo a dar quitação plena do contrato no prazo de 

40 dias úteis após o levantamento dos depósitos judiciais realizados pela 

parte autora, contudo mesmo diante dos pagamentos efetuados pela parte 

autora, a parte requerida não retirou o gravame sobre o veículo se 

encontrando em aberto o débito junto à requerida. Na decisão de Id. 

22689978, restou consignado a pretensão da parte autora, qual seja o 

cumprimento do acordo entabulado entre as partes nos autos da ação 

revisional que tramitou perante a Vara Especializada em Direito Bancário 

desta comarca. Contudo considerando que o acordo restou homologado 

por aquele juízo e os fatos e pedidos da presente demanda decorrem do 

referido acordo, restou determinado que a parte autora esclarecesse a 

propositura da presente demanda, diante da possibilidade de a parte 

autora arguir eventual descumprimento do acordo realizado. Logo em 

seguida, a parte autora manifestou-se informando que àquela ação visava 

apenas à revisão do contrato de financiamento firmado entre as partes 

sendo que as partes entabularam acordo adstrito ao valor do débito do 

contrato, requerendo o prosseguimento da demanda nesta Vara Cível (Id. 

22696338). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. A presente 

ação foi ajuizada com o propósito de que a parte requerida seja compelida 

a realizar a baixa de alienação em seu sistema e no Detran-MT, bem como 

para que proceda com a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção 

ao crédito. Por esse viés e analisando detidamente os autos, observa-se 

de ofício (art. 485, IV e §3º, CPC), que um dos pressupostos processuais 

não se faz presente no caso, qual seja: interesse processual. Isso 

porque, conforme exposto na decisão retro considerando a existência do 

acordo homologado no processo nº 1006163-97.2017.8.11.0002, que 

tramitou perante a Vara Especializada em Direito Bancário desta comarca, 

verifica-se a ausência de interesse de agir pela parte autora com a 

propositura de ação autônoma para obrigar a requerida a proceder com as 

baixas necessárias referentes ao veículo mencionado, bastando para 

tanto requerer naquela demanda (ação revisional), o cumprimento do 

acordo homologado. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C IDNENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. Ré que, não obstante o 

levantamento do depósito efetuado nos autos da ação de consignação em 

pagamento para fins de quitação do contrato de arrendamento mercantil 

deixou de proceder à baixa do gravame. Desnecessidade de ação judicial 

autônoma para obrigar a ré a proceder à baixa do gravame, pois bastava 

ao autor requerer nos próprios autos da consignatória o cumprimento do 

acordo homologado pelo juízo. Dano moral. Ausência. Mero 

descumprimento de acordo celebrado pelas partes que poderia ser 

executado nos mesmos autos, sem necessidade de ação autônoma. 

Recurso da arrendadora provido para julgar extinto o processo em relação 

ao pedido de obrigação de fazer por falta de interesse de agir, desprovido 

o recurso do autor.[1] Ademais, o ilustre doutrinador Daniel Amorim 

Assumpção Neves, ensina que[2]: “A ideia de interesse de agir, também 

chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade 

da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da 

máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento 

jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em 

sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a 

energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução 

da demanda.” Sendo assim, carece a parte autora de interesse de agir, 

mediante a ação revisional que tramitou perante a Vara Especializada em 

Direito Bancário desta comarca, visando à constituição de obrigação de 

fazer, se o pleito cominatório visa obrigar a parte requerida a cumprir 

obrigação idêntica, anteriormente assumida, decorrente de acordo 

homologado judicialmente. Ademais, ressalte-se que não há que se falar 

em indenização por danos morais porque se trata a hipótese de mero 

descumprimento do acordo homologado judicialmente, onde bastava ao 

autor peticionar nos autos da revisional as baixas do gravame, em 

cumprimento ao acordo realizado. Assim, por entender não haver 

justificativa plausível para a propositura da presente demanda e carecer 

os requerentes de interesse processual, que consiste em um dos 

pressupostos processuais (art. 17, CPC), uma vez podendo o requerente 

manejar outro instrumento em processo já instaurado para atingir os 

mesmos fins, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com 

base no inciso VI, e §3º, do art. 485, do Código de Processo Civil. Custas 

pela parte autora. Deixo de condená-los ao pagamento de verba honorária 

à vista de inexistir contenciosidade. Transitada em julgado a sentença, 

certifique-se, e não havendo manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com baixa e anotações. P.I. Cumpra-se. Ás 

providências necessárias. SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito 

[1] TJ-SP- APL: 09132275220128260506 SP 0913227-52.2012.8.26.0506, 

Relator: Morais Pucci, Data de Julgamento: 10/01/2016, 35ª Camara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2016) [2] Manual de Direito 

Processual Civil, volume único, 5ª edição. Editora Método, p. 95.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005297-26.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL PLACIDO DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORAH MARGARIDA MARTINS FERREIRA DA CRUZ OAB - MT13672-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de indenização por danos 

morais com pedido de antecipação de tutela altera parte proposta por 

Lourival Placido de Amorim em face de Magazine Luiza S.A, devidamente 

qualificados nos autos. A parte requerida informou nos autos a realização 

de acordo extrajudicial, no Id. 28804024 e requereu a sua homologação. É 

o relatório. Decido. Verifica-se que o acordo realizado entre as partes, 

detém de requisitos de validade, existência e eficácia jurídica. Posto isso, 

homologo por sentença o inteiro teor do ajuste celebrado entre as partes 

(Id. 28804024), para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, III alínea “b” do Código de Processo Civil. Sem custas 

remanescentes a teor do art. 90, § 3º, do CPC, sendo os honorários 
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advocatícios na forma pactuada. Após, oportunamente, certifique-se o 

transito em julgado, e arquivem-se com as cautelas de praxe. Às 

providências necessárias. (Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe 

Souza Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013722-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARCY MACHADO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA FERREIRA DE ARAUJO FERNANDES OAB - MT14115-O 

(ADVOGADO(A))

ADEMAR NOGUEIRA DE SOUZA OAB - 654.792.971-04 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA 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 Prazo do Edital: 20_Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOSE LUIZ LEITE LINDOTE 

PROCESSO n. 1013722-51.2018.8.11.0041 Valor da causa: R$ 5.000,00 

ESPÉCIE: [Assistência à Saúde, Sistema Único de Saúde (SUS), 

Tratamento médico-hospitalar, Internação/Transferência Hospitalar]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: DARCY 

MACHADO DE SOUZA Endereço: Avenida Historiador Rubens de 

Mendonça, 6775, ALTOS DA COLINA, Novo Paraíso, CUIABÁ - MT - CEP: 

78055-725 Nome: ADEMAR NOGUEIRA DE SOUZA Endereço: Avenida 

Historiador Rubens de Mendonça, 6775, ALTOS DA COLINA, Novo 

Paraíso, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-725 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO 

DE MATO GROSSO Endereço. AV C CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE AUTORA, acima 

qualificada, atualmente em local incerto e não sabido, para dar 

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

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Despacho/Decisão: 

Vistos, Em que pese o aparente abandono da causa pela parte Autora, a 

fim de se evitar qualquer alegação de nulidade, determino a intimação da 

parte Autora, por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito em 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito. 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, ARLECI BENEVIDES DA SILVA, 

digitei. VÁRZEA GRANDE, 11 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 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: 1011654-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO MARTIN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA MAGRO MARTINS OAB - MT21775/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MUNICIPIO DE SINOP (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MEDEIROS & CIA LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

RINALDO SERGIO DOS SANTOS OAB - MT22154/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, Aguarde-se em cartório nova manifestação. É preciso, porém, em 

prosseguimento ao feito, à vista dos Enunciados nº 02, 53 e 56 de 

Conselho Nacional de Justiça da III Jornada do Direito da Saúde (Enunciado 

nº 02 – Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em tutela 

provisória ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório e 

prescrição médicos a serem apresentados preferencialmente ao executor 

da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, 

considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação 

sanitária, sob pena de perda de eficácia da medida; Enunciado nº 53 - 

Mesmo quando já efetuado o bloqueio de numerário por ordem judicial, pelo 

princípio da economicidade, deve ser facultada a aquisição imediata do 

produto por instituição pública ou privada vinculada ao Sistema Único de 

Saúde – SUS, observado o preço máximo de venda ao governo – PMVG, 

estabelecido pela CMED; Enunciado nº 56 - Havendo depósito judicial ou 

sequestro de verbas (Bacenjud)) para aquisição de medicamentos, 

produto ou serviço, antes da apreciação do pedido, deve-se exigir da 

parte a apresentação prévia de até 3 (três) orçamentos, exceto nas 

hipóteses de complexa definição de custos (cirurgias, internações e 

fornecimento de insumos de uso hospitalar), em que outros parâmetros 

poderão ser observados), a parte Autora juntar nos autos relatório 

médico, atualizado, informativo da evolução da enfermidade e do 

tratamento, e prescrição médica confirmando a necessidade da 

manutenção do tratamento, especificando a previsão do período 

necessário, bem como apresentar orçamentos de drogaria com selo do 

programa farmácia popular e dos medicamentos genéricos caso possua, 

ao invés do remédio comercial de marca/laboratório escolhido pelo médico 

(se for o caso). Deverá constar nos orçamentos o telefone da 

farmácia/estabelecimento para eventual constatação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020893-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELA DOS SANTOS ULRICH (AUTOR(A))

JOAO NELSON ULRICH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSEMAR BURATTI OAB - MT0016031A (ADVOGADO(A))

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES OAB - MT11950/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono o presente feito, intimando a parte Autora por intermédio de seu 

Procurador, para manifestar acerca da petição do Requerido de ID 

28894863, no prazo de 5 (cinco) dias. VÁRZEA GRANDE, 11 de fevereiro 

de 2020. NATELY APARECIDA SENABIO JUVENAL Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 
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CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027788-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FILOGONIO CORREA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO RAYMUNDO NICODEMOS OAB - MT9136-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono estes autos intimando a parte Autora para no prazo de 

05(cinco) dias requerer o que de direito VÁRZEA GRANDE, 11 de 

fevereiro de 2020 ARLECI BENEVIDES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 602146 Nr: 50217-19.2015.811.0041

 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: ROSY MARY QUEIROZ LIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:6.467/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tratam-se os autos de ação ordinária de obrigação de fazer com pedido 

de tutela de urgência para fornecimento do medicamento Tresiba Flex – 

Insulina Degludeca em favor da paciente Rose Mary de Queiroz Lira.

Às fls. 301/308 a Parte Autora juntou laudos médicos e orçamentos 

atualizados e pugnou pelo bloqueio via BACENJUD no montante de R$ 

5.837,40 para aquisição de medicamentos suficientes para 06 (seis) 

meses de tratamento.

À fl. 311 sobreveio declínio de competência.

 É o relatório.

 Inicialmente, considerando a realização de inúmeros bloqueios, com 

consequente expedição de alvará e alegada entrega dos insumos em 

favor do demandante, além de reiterados pedidos de bloqueio para 

custear o fornecimento do medicamento necessário para o tratamento de 

sua saúde, intime-se a parte Exequente para manifestar pelo prazo de até 

15 (quinze) dias para informar eventual pendência de prestação de contas 

e expedição de alvará para o regular andamento do feito.

Ato contínuo, compulsando os autos verifico que às fls. 256/258 foi 

j u n t a d o  p e l a  P a r t e  R e q u e r i d a  O f í c i o  n º 

5987/2018/Assejud/GBSES/SES-MT/BO onde foi informado que conforme 

memorando nº 01154/2018 a Parte Autora possui cadastro ativo junto ao 

sistema Hórus para fornecimento do medicamento Insulina Glusina 

100UI/ML.

Aliado a isto, em diligência deste juízo restou verificado que tanto a 

Insulina requerida como a insulina disponível pelo Sistema Único de Saúde 

são categorizadas como insulinas de longa duração. 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.

Assim, determino a intimação da parte autora para, no prazo de até 30 

(trinta) dias, juntar nos autos relatório médico, atualizado, informativo da 

evolução da enfermidade e do tratamento, a prescrição médica 

confirmando a necessidade da manutenção do tratamento, devendo 

constar se ainda persiste a impossibilidade de substituir a medicação 

requerida pelo fármaco fornecido pelo SUS, especificando a previsão do 

período necessário.

Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos para deliberações e/ou 

sentença.

À Secretaria para as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 598537 Nr: 11538-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA MEDEIROS SANTANA, ANTONIO SERGIO DE 

ALMEIDA FILHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA QUEIRÓZ DE ALMEIDA 

- OAB:10375-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS CÓD. N.º 598537

Vistos,

 Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença promovido por 

Eliane Medeiros Santana e Antônio Sérgio de Almeida Filho em face do 

Estado de Mato Grosso.

Acolho a emenda para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

Presentes os requisitos do art. 98 do CPC, concedo os benefícios da 

justiça gratuita à parte exequente. Anote-se.

Intime-se o executado para caso queria impugnar o cumprimento de 

sentença relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais, no prazo 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos (art. 535, do Código de Processo 

Civil).

 Não impugnada o cumprimento de sentença ou rejeitadas as arguições da 

executada, expeça-se requisição de Precatório ou Requisição de Pequeno 

Valor para pagamento dos valores acrescidos de juros e correção 

monetária até a data do efetivo pagamento, nos moldes estabelecidos no 

§3º, incisos I e II, do art. 535, do CPC, observando-se as formalidades 

legais (art. 100, da Constituição Federal).

Ainda, intime-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

fornecer o tratamento médico necessário a exequente, consistente no 

seguinte medicamento: Rituximabe 500mg (nome comercial Mabthera 

500mg), sob pena de serem realizadas medidas que assegurem o 

resultado prático equivalente à tutela jurisdicional buscada nos autos.

 Anoto, por oportuno, o descaso do ente público no cumprimento de sua 

obrigação constitucional, bem assim, a ofensa aos princípios 

constitucionais da Administração Pública, sujeitando o paciente ao 

agravamento de sua situação de saúde ou pondo em risco a própria vida 

deste, caso não tenha acesso à medicação que necessita, a qual já foi 

determinada a entrega pelo juízo.

Decorrido o prazo sem a entrega do medicamento a parte exequente, 

intime-se a parte autora para manifestar requerendo o que entender de 

direito para o deslinde do feito.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 11 de dezembro de 2019.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito Cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 599406 Nr: 3974-67.2011.811.0005

 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: CLAUDECIR FERREIRA DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PAULA TANSSINI 

RODRIGUES SILVA - OAB:10361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS CÓD. N.º 599406

Vistos,

Considerando a juntada da nota fiscal de fl. 436, intime-se o requerido 

para se manifestar sobre a prestação de contas requerendo o que 

entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

Após, intime-se a parte autora para que manifeste o interesse no 

prosseguimento do feito.
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Caso positivo, deverá aportar aos autos documentos comprobatórios e 

atuais acerca da persistência no fornecimento do medicamento e, em 

sendo o caso, três orçamentos do medicamento pleiteado para eventual 

bloqueio de valores.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 10 de dezembro de 2019.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito Cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 602145 Nr: 4040-86.2019.811.0063

 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: EULER DENILSON BARBOSA DA SILVA, ANA LUCIA 

SANTOS DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY FERNANDA 

MELCHERT - OAB:18.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Aguarde-se em cartório nova manifestação.

É preciso, porém, em prosseguimento ao feito, à vista dos Enunciados nº 

02, 53 e 56 de Conselho Nacional de Justiça da III Jornada do Direito da 

Saúde (Enunciado nº 02 – Concedidas medidas judiciais de prestação 

continuativa, em tutela provisória ou definitiva, é necessária a renovação 

periódica do relatório e prescrição médicos a serem apresentados 

preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele 

fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da 

enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de 

eficácia da medida; Enunciado nº 53 - Mesmo quando já efetuado o 

bloqueio de numerário por ordem judicial, pelo princípio da economicidade, 

deve ser facultada a aquisição imediata do produto por instituição pública 

ou privada vinculada ao Sistema Único de Saúde – SUS, observado o 

preço máximo de venda ao governo – PMVG, estabelecido pela CMED; 

Enunciado nº 56 - Havendo depósito judicial ou sequestro de verbas 

(Bacenjud)) para aquisição de medicamentos, produto ou serviço, antes 

da apreciação do pedido, deve-se exigir da parte a apresentação prévia 

de até 3 (três) orçamentos, exceto nas hipóteses de complexa definição 

de custos (cirurgias, internações e fornecimento de insumos de uso 

hospitalar), em que outros parâmetros poderão ser observados), a parte 

Autora juntar nos autos relatório médico, atualizado, informativo da 

evolução da enfermidade e do tratamento, e prescrição médica 

confirmando a necessidade da manutenção do tratamento, especificando 

a previsão do período necessário, bem como apresentar orçamentos de 

drogaria com selo do programa farmácia popular e dos medicamentos 

genéricos caso possua, ao invés do remédio comercial de 

marca/laboratório escolhido pelo médico (se for o caso). Deverá constar 

nos orçamentos o telefone da farmácia/estabelecimento para eventual 

constatação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 595147 Nr: 9141-70.2015.811.0055

 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 CANDIDO DE MELLO, SILVELI CANDIDO 

BARBOSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCARLOS BENEDITO 

ANTONIO DE SOUZA - OAB:23421/O, JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Às fls. 599/692, terceiro interessado pugnou pelo bloqueio do valor de R$ 

69.783.33 referente a 53 (cinquenta e três) diárias da prestação de 

serviço efetuada ao paciente José Candido de Mello, no período de 

07/08/2018 a 27/09/2018.

À vista disso, inadequada a via eleita, considerando que caberia ao 

terceiro interessado o ajuizamento de uma ação de conhecimento, para 

que seja discutida tal obrigação.

De mais em mais, trata-se de processo sentenciado, já certificado o 

trânsito em julgado. A(s) parte(s) sucumbente(s) é(são) isenta(s) das 

custas judiciais ou sem ônus para as partes ou custas pagas.

Nada mais. Remetam-se os autos ao arquivo definitivo com as baixas e 

anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 598188 Nr: 4301-06.2016.811.0015

 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: BARBARA CHIEPINSKI NOGUEIRA

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

SINOP - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLY ALBERTO HEITMANN 

NETO - OAB:20763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a parte Autora para manifestar interesse no prosseguimento do 

feito, inclusive sobre os documentos de fls. 429/435, onde se atesta que a 

paciente não se qualifica para serviço de home care - internação domiciliar 

de alta complexidade, no prazo de até 05 (cinco) dias, promovendo os 

atos e diligências que lhe competir, sob pena de extinção do processo 

sem resolução do mérito. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 597350 Nr: 453-61.2018.811.0008

 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: ROSA MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES/MT, 

FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANIRA JOANA SANTOS 

COSTA - OAB:OAB/MT 15.438, ELIANE DA SILVA SANTOS - 

OAB:21647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Para fins de fixação da competência deste juízo para análise dos autos, 

determino a intimação da parte Autora para que, no prazo de 15 dias, 

emende a inicial, a consertar o polo passivo da lide, indicando também o 

Estado de Mato Grosso como litisconsórcio passivo.

Cumpra-se. Intime-se.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001235-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BARROS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/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: 

1001235-35.2019.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

SUMÁRIO (22) Requerente: AUTOR(A): ANTONIO BARROS DE OLIVEIRA 

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 para, querendo, no prazo de quinze dias, juntar 

contrarrazões ao recurso tempestivamente protocolado. 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, 11 de fevereiro de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital 

Abaixo
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Processo Número: 1009332-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ANDRE DE BARROS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1009332-92.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MANOEL ANDRE DE 

BARROS Requerido: REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 

autos, na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a 

parte requerente para que se manifeste sobre a certidão do Oficial de 

Justiça de ID. 28913389, no prazo de 5 (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, 11 de fevereiro de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital 

Abaixo

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 339806 Nr: 7801-90.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMIÃO PEREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELY MARIA REVELES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:8448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, reiterando a intimando da parte exequente para que junte 

aos autos os dados bancários para transferência do valor referente a 

Requisição de Pequeno Valor, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75301 Nr: 7765-97.2004.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO VALÉRIO TAVERA CORDEIRO, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT, ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - 

OAB:133443/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dra. Silvana Moraes Valente 

- OAB:7.139, José Naaman Khouri - OAB:4920

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a Sra. Advogada para juntar aos autos a 

procuração, a fim de seja concluída da expedição do Precatório, 

fixando-se para isso prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250214 Nr: 9586-29.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA DOS SANTOS FERRAZ, JULIANO BLANCO 

CANAVARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURA CECILIA GREGORIO 

DORILEO - OAB:MT 12.184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em consulta do andamento junto ao TRF1 referente a 

Requisição de Pequeno Valor de fl. 173, consta-se a seguinte situação, na 

movimentação no dia 7/8/2019 a distribuição está cancelada pela decisão 

do CJF, por essa razão, impulsiono estes autos na forma estabelecida 

pelo Provimento n. 56/2007-CGJ, intimando a parte exequente para 

manifestar-se a respeito no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 416431 Nr: 20170-82.2015.811.0002

 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: CARLOS MARCOS ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT, 

LUCIMAR CAMPOS, DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIELLY GARBIM FEITOSA - 

OAB:MT 13.940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 384697 Nr: 1850-81.2015.811.0002

 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: CONDOMÍNIO TERRA NOVA VÁRZEA GRANDE I, 

PAULO ROBERTO SCHMIDT, CARLOS EDUARDO TEIXEIRA CONCEIÇÃO

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

ENGENHARIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14.760, DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - OAB:16.449 MT, 

GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8.848/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SILVA TEODORO 

BORGES - OAB:12742/MT, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES 

JÚNIOR - OAB:MT-5959, JOSÉ JURANDIR DE LIMA JUNIOR - 

OAB:12.680-B, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - 

OAB:11363/MT

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando NOVAMENTE a parte autora para no prazo de 3 

(TRÊS) dias, providenciar o depósito da diligência do Oficial de Justiça, via 

site www.tjmt.jus.br: Emissão de Guias Online - Diligência - emissão de 

guia de diligência, a fim de expedição do mandado de intimação para 

comparecimento em audiência, nos bairros a seguir descriminados - 

Bairros : Figueirinha, 23 de Setembro - Várzea Grande-MT, e Bairro : 

Centro Politico Administrativo, Jardim das Américas - Cuiabá/MT.

OBS: Valores que devem ser depositados de forma individualizada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330277 Nr: 26568-16.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER MOREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Oliveira de Lima - 

OAB:16.351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA - Procurado Geral do 

Município de Várzea Grande - OAB:11.789 - MT

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente para que manifeste sobre a 

impugnação de fls. 67/69, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330698 Nr: 26991-73.2013.811.0002

 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067612/2/2020 Página 311 de 375



TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACILENE DA SILVA FERREIRA, ANISIO BARBOSA DO 

NASCIMENTO, BERNADETH FORTES GOMES, BENEDITA PEREIRA LEITE, 

EDJANE GOMES DA SILVA, CATARINA LEMES DE MORAES, LUIZ 

CARLOS DIAS DE ARRUDA, HELENA GRAZIELA BARBIERO AMARAL, 

MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE FERREIRA, MARIA SEBASTIANA DA 

SILVA NETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21870/O, JAIRO JOAO PASQUALOTTO - OAB:3569-B/MT, 

MARCIA NIEDERLE - OAB:OAB/MT10458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando as partes a manifestarem sobre o laudo pericial de 

fls. 891/908, no prazo de 15 dias, devendo fazâ-lo primeiramente a parte 

autora em seguida a parte requerida, esta, através da remessa em carga 

dos autos à Procuradoria Geral do Município.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 346618 Nr: 13118-69.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO SEVERINO MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE 

ARAÚJO - OAB:MT 9.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente para que manifeste sobre a 

impugnação de fls. 149/152, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 254227 Nr: 21350-12.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO GARÇA BRANCA LTDA, JÚLIO 

MARQUES PACHECO, AUGUSTO ALVES PINTO, VALDIR JOSÉ PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - 

OAB:3938/MT

 Vistos,

 Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, 

perseguindo o recebimento do valor grafado na Certidão de Inscrição de 

Dívida Ativa nº 20106860, em face de: Expresso Garça Branca, Júlio 

Marques Pacheco, Valdir José Pacheco e Augusto Alves Pinto.

Na decisão que julgou a exceção de pré-executividade interposta por 

Valdir José Pacheco, foi reconhecida sua ilegitimidade passiva, pois jamais 

figurou no quadro societário da referida empresa. Por consequência, a 

excepta foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios no valor 

de R$ 500,00 (fls. 169/170).

 Intimada, a exequente manifestou pela desistência da ação, visto que a 

mesa CDA n. 20106860 está sendo executada na Ação nº 

21010-68.2010.811.0002.

 É a síntese. Fundamento e Decido.

Restou demonstrado que não houve liquidação do débito durante o curso 

do processo de execução e sim a pré-existência de outra execução fiscal 

relativa a mesma CDA, impondo-se desta forma a extinção do presente 

feito.

 Por tais razões e, com sustentáculo nos artigos 337, c/c 485, inciso V, 

ambos do Código de Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito.

Sem custas.

 Transitada em julgado a decisão, ao excipiente Valdir José Pacheco para, 

no prazo de 10 dias, executar a decisão de fl. 169 verso, nos termos do 

art. 535 do Código de Processo Civil. Nada sendo postulado, arquive-se 

com as baixas e cautelas legais.

P. R. I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 254600 Nr: 21252-27.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO GARÇA BRANCA LTDA, 

AUGUSTO ALVES PINTO, JÚLIO MARQUES PACHECO, VALDIR JOSÉ 

PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - 

OAB:3938/MT

 Vistos,

Intime-se o excipiente Valdir José Pacheco para requerer o que de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Nada sendo postulado dê-se vista à Fazenda Pública, também no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Int.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 255408 Nr: 21169-11.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO GARÇA BRANCA LTDA, VALDIR 

JOSÉ PACHECO, AUGUSTO ALVES PINTO, JÚLIO MARQUES PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - 

OAB:3938/MT

 Vistos,

Intime-se o excipiente Valdir José Pacheco para requerer o que de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Nada sendo postulado manifeste-se a Fazenda Pública, também no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 308321 Nr: 4280-74.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA E. S. SILVA-ME, MARIA ELISABETH DE 

SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA E. S. SILVA-ME, CNPJ: 

03759171000197 e atualmente em local incerto e não sabido MARIA 

ELISABETH DE SOUZA SILVA, Cpf: 93369379104, 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: 26/02/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de MARIA E. S. SILVA-ME e 

MARIA ELISABETH DE SOUZA SILVA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de natureza tributária, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20124079/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2012

 - Valor Total: R$6.163,30 - Valor Atualizado: R$5.913,30 - Valor 

Honorários: R$250,00

Despacho/Decisão: Visto...Cumpra-se como requerido na peça retro, 

citando-se a parte devedora por edital com o prazo de 30 dias, nos termos 
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do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80. Decorrendo em branco o prazo, com fulcro 

no art. 72, II, do CPC, nomeio, desde já, como curadora especial, a 

ilustrada Defensoria Pública, a quem deverá ser dada vista dos autos 

para, querendo, manifestar-se, no prazo legal. Decorrido o prazo e depois 

de ouvida a exequente, em 15 dias, conclusos.Cumpra-se.

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, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 11 de fevereiro de 2020

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 377686 Nr: 25083-44.2014.811.0002

 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: ELIAS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN -DEPAR.EST. DE TRÂNSITO DO EST. 

DE MATO GROSSO, ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL 

GAZIN LTDA, AQUINEL JOSÉ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: keren klayanne souza pinho da 

silva - OAB:22403-O, MARCOS OLIVEIRA SANTOS - OAB:9.101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ademir soares de amorim 

silva - OAB:18.239, ARMANDO SILVA BRETAS - OAB:31997, 

CASSIANO FERNANDES DA SILVA - OAB:9.016, guilherme anibal 

montenari - OAB:17.165, KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA 

DO ESPIRITO SANTO - OAB:14133/O, LAURA AMARAL VILELA - 

OAB:9303, Luiz Gustavo Tarraf Caran - OAB:14222, MARIO MARCIO 

DE LARA SORIANO - OAB:3946/MT, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11148-A, ROGERIO BORGES CARDOSO - OAB:18305/O

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, 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.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 442867 Nr: 8280-15.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F.A.MAGALHÃES & MORAIS LTDA ME, 

FERNANDO APARECIDO MAGALHÃES, ALEXANDRE ARAUJO DE 

MORAIS, MOACIR OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): F.A.MAGALHÃES & MORAIS LTDA ME, 

CNPJ: 01534184000132, Inscrição Estadual: 131717901, atualmente em 

local incerto e não sabido FERNANDO APARECIDO MAGALHÃES, Cpf: 

00760193142, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

ALEXANDRE ARAUJO DE MORAIS, Cpf: 03910068197, 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: 25/04/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

F.A.MAGALHÃES & MORAIS LTDA ME, FERNANDO APARECIDO 

MAGALHÃESE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de não tributária, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 7354/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 09/06/2014

 - Valor Total: R$156.794,20 - Valor Atualizado: R$156.794,16 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Visto...Cumpra-se como requerido na peça retro, 

citando-se a parte devedora por edital com o prazo de 30 dias, nos termos 

do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80. Decorrendo em branco o prazo, com fulcro 

no art. 72, II, do CPC, nomeio, desde já, como curadora especial, a 

ilustrada Defensoria Pública, a quem deverá ser dada vista dos autos 

para, querendo, manifestar-se, no prazo legal. Decorrido o prazo e depois 

de ouvida a exequente, em 15 dias, conclusos.Cumpra-se.

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, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 11 de fevereiro de 2020

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 593748 Nr: 16801-41.2019.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. A. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME, 

GUSTAVO ARCURI, APARECIDA GERALDA EVANGELISTA ARCURI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:OAB/MT 7039-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte embargante para, querendo, manifestar 

sobre a impugnação de fls. 35/42, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 255404 Nr: 21173-48.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO GARÇA BRANCA LTDA, VALDIR 

JOSÉ PACHECO, AUGUSTO ALVES PINTO, JÚLIO MARQUES PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - 

OAB:3938/MT

 Vistos,

Intime-se o excipiente Valdir José Pacheco para requerer o que de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Nada sendo postulado manifeste-se a Fazenda Pública, também no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 255409 Nr: 21168-26.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO GARÇA BRANCA LTDA, VALDIR 

JOSÉ PACHECO, JÚLIO MARQUES PACHECO, AUGUSTO ALVES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - 

OAB:3938/MT

 Vistos,

Intime-se o excipiente Valdir José Pacheco para requerer o que de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.
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 Nada sendo postulado manifeste-se a Fazenda Pública, também no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 286763 Nr: 6043-47.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNI MORAIS EUSEBIO - ME, OSNI MORAIS 

EUZEBIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OSNI MORAIS EUSEBIO - ME, CNPJ: 

05022887000213, Inscrição Estadual: 132180235. 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: 09/04/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de OSNI MORAIS EUSEBIO - ME e 

OSNI MORAIS EUZEBIO, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de entradas - mercadorias sujeitas a tributação., inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1765/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/03/2012

 - Valor Total: R$30.806,40 - Valor Atualizado: R$30.806,40 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Visto...Cumpra-se como requerido na peça retro, 

citando-se a parte devedora por edital com o prazo de 30 dias, nos termos 

do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80. Decorrendo em branco o prazo, com fulcro 

no art. 72, II, do CPC, nomeio, desde já, como curadora especial, a 

ilustrada Defensoria Pública, a quem deverá ser dada vista dos autos 

para, querendo, manifestar-se, no prazo legal. Decorrido o prazo e depois 

de ouvida a exequente, em 15 dias, conclusos.Cumpra-se.

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, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 11 de fevereiro de 2020

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330994 Nr: 27286-13.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES ALVEZ, ANA BARROS 

DO NASCIMENTO RIBOLI, EDÉZIA DOMINGAS AMORIM DOS SANTOS, 

GERVADO BUENO DE BARROS, ELIZABETH DE ALMEIDA SILVA, LUZENIL 

NUNES DE SOUZA SILVA, ANDERSON SILVA BLANCO, MARCIA MARIA 

JOSÉ DE CAMPOS, ROMILDA VENÂNCIO, MARILZA MOREIRA SILVA 

FOGAÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejango Riber Oliveira Campos 

- OAB:8874-B, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - OAB:12464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando as partes a manifestarem sobre o laudo pericial de 

fls. 707/759, no prazo de 15 dias, devendo fazâ-lo primeiramente a parte 

autora em seguida a parte requerida, esta, através da remessa em carga 

dos autos à Procuradoria Geral do Município.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 345541 Nr: 12279-44.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DULCINÉIA LEITE DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando as partes a manifestarem sobre o laudo pericial de 

fls. 296/299 no prazo de 15 dias, devendo fazâ-lo primeiramente a parte 

autora em seguida a parte requerida, esta, através da remessa em carga 

dos autos à Procuradoria Geral do Município.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 325103 Nr: 21490-41.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO MORALES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES DE 

ARAÚJO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando as partes a manifestarem sobre o laudo pericial de 

fls. 296/318, no prazo de 15 dias, devendo fazâ-lo primeiramente a parte 

autora em seguida a parte requerida, esta, através da remessa em carga 

dos autos à Procuradoria Geral do Município.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 332936 Nr: 1600-82.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENIER FERREIRA DA LUZ SILVA, Luzil Crebes de 

Arruda, JORGE LEMES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando as partes a manifestarem sobre o laudo pericial de 

fls. 270/284, no prazo de 15 dias, devendo fazâ-lo primeiramente a parte 

autora em seguida a parte requerida, esta, através da remessa em carga 

dos autos à Procuradoria Geral do Município.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 423247 Nr: 23679-21.2015.811.0002

 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: CHRISTIAN LAERT CAMPOS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GUIMARÃES DE SOUZA 

- OAB:OAB/MT 19.554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, 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.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002234-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDITE APARECIDA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO que nesta data anexo 

estudo psicossocial. Assim nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do NCPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para manifestarem-se acerca da realização do 

referido estudo social, retro.NADA MAIS. É o que cumpre a Gestora que 

esta subscreve certificar. Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009698-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVANGELISTA BUENO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do NCPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar as partes para manifestarem-se acerca da realização da visita 

domiciliar e o estudo social, retro. Izabela Gomes da Silva Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001686-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1001686-60.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANA LUCIA DA SILVA 

CAMPOS REQUERIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

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, Cuiabá-MT, que servirá independente 

de compromisso, com finalidade de certificar eventual incapacidade 

laborativa da parte autora. Intimem-se as partes, para, apresentar os 

quesitos, no prazo de 10 (dez) dias. Considerando ser a Requerente 

beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita, os honorários periciais 

correrão à conta da Justiça Federal. Considerando, ainda, a complexidade 

dos trabalhos realizados, o zelo profissional, bem como a dificuldade em 

se encontrar nesta Comarca, profissionais que, aceitem o encargo para 

atuar nos feitos previdenciários, em virtude do pequeno valor que é 

atribuído pelos serviços, que tais profissionais prestam nestes feitos, e, 

com o único intuito de dar prosseguimento aos feitos previdenciários em 

tramite nesta Vara, arbitro os honorários do Perito Judicial no valor de R$ 

600,00 (seiscentos reais), aliado a RESOLUÇÃO N. CJF-RES-2014/00305, 

de 07/10/2014 do Conselho Nacional de Justiça. 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, 10 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003960-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA CASSIANO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003960-94.2019.8.11.0002. AUTOR(A): VERA LUCIA CASSIANO SILVA 

REU: INSS Vistos. Intime-se a parte autora, para juntar aos autos, em 30 

(trinta) dias, o Requerimento Administrativo feito ao INSS com o devido 

deferimento ou indeferimento, tendo em vista que a Segunda Turma desta 

Corte mudou o entendimento acerca do tema, passando a defender a 

exigência de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de 

ação previdenciária, conforme Resp. Nº 1.310.042 - PR(2012/0035619-4). 

Defende que, ao dispensar o prévio requerimento administrativo para 

ajuizamento de ação previdenciária, a decisão violou o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal de 1988. Expeça-se o necessário. Às providências. 

VÁRZEA GRANDE, 7 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003012-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACE EMPRESA BRASIL CENTRAL DE ENGENHARIA LTDA 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003012-89.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE EXECUTADO: EMBRACE EMPRESA BRASIL CENTRAL DE 

ENGENHARIA LTDA Vistos, Trata-se de Execução Fiscal proposta pela 

Fazenda Pública Municipal, 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 a encargo do executado. Com o trânsito em 

julgado e observado as formalidades de estilo, arquivem-se. P. R. I. 

VÁRZEA GRANDE, 5 de fevereiro de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003012-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACE EMPRESA BRASIL CENTRAL DE ENGENHARIA LTDA 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003012-89.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE EXECUTADO: EMBRACE EMPRESA BRASIL CENTRAL DE 

ENGENHARIA LTDA Vistos, Trata-se de Execução Fiscal proposta pela 

Fazenda Pública Municipal, 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 
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Código de Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente feito, 

com julgamento de mérito. Sem condenação em honorários advocatícios 

por estarem pagos. Custas a encargo do executado. Com o trânsito em 

julgado e observado as formalidades de estilo, arquivem-se. P. R. I. 

VÁRZEA GRANDE, 5 de fevereiro de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003410-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HOTEL LAS VELAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003410-36.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE EXECUTADO: HOTEL LAS VELAS LTDA - ME Vistos, Trata-se de 

Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública Municipal, 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 a 

encargo do executado. Com o trânsito em julgado e observado as 

formalidades de estilo, arquivem-se. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 5 de 

fevereiro de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003041-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

QUEIROZ FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003041-42.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE EXECUTADO: QUEIROZ FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP 

Vistos, Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública 

Municipal, 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 a encargo do executado. Com o trânsito em 

julgado e observado as formalidades de estilo, arquivem-se. P. R. I. 

VÁRZEA GRANDE, 5 de fevereiro de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1051503-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLAU AVILA CRUZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORA CHEFE DE VARZEA GRANDE DRA. PAULA REGINA 

GAMA MARTINS OLIVEIRA (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte Impetrante para apresentar comprovante de depósito de diligência 

devendo recolher valor referente à diligência do Senhor Oficial de Justiça, 

a ser realizado com acesso ao link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e 

emissão de guia de depósito para de pagamento e comprovação nos 

autos. Ressalte-se que os autos permanecerão aguardando a 

comprovação do depósito para devido cumprimento da ordem judicial 

proferida. Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020364-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. &. C. L. -. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER FERREIRA KLEN OAB - PR49534 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. M. D. S. D. V. G. (REU)

P. M. D. V. G. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1020364-26.2019.8.11.0002. AUTOR(A): RINALDI & COGO LTDA - ME 

REU: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE, FUNDO MUNICIPAL 

DE SAUDE DE VARZEA GRANDE Vistos. Cite-se o Requerido para, 

querendo, responder a presente ação, no prazo legal (artigos 335 e 183 

do CPC). Vindo resposta do requerido, com ou sem juntada de 

documentos, abra-se vista à parte requerente para, querendo, impugnar 

no prazo legal. Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 6 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004085-28.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARACILDA ALMEIDA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004085-28.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ARACILDA ALMEIDA DE 

AMORIM REQUERIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

Vistos... Defiro o pedido de Justiça Gratuita, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Almeja o requerente a concessão de tutela de 

urgência a fim de receber aposentadoria por idade rural. 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, 7 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008433-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO CONCEICAO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do NCPC, impulsiono estes autos para intimar 

a parte apelada para, querendo, contrarrazoar no prazo 15 dias, o 

recurso de apelação tempestivamente interposto. Izabela Gomes da Silva 

Gestora Judiciária
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Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 375178 Nr: 23172-94.2014.811.0002

 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): A. C. CASSOL - ME, ANANERI CABRAL 

CASSOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ VICTOR PARENTE SENA - 

Procurado Geral do Município de Várzea Grande - OAB:11.789 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): A. C. CASSOL - ME, CNPJ: 

04209676000140. 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: 04/11/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

A. C. CASSOL - ME e ANANERI CABRAL CASSOL, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de CDA N°: 639/2014, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 639/2004.

 - Valor Total: R$5.902,40 - Valor Atualizado: R$5.652,40 - Valor 

Honorários: R$250,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244116 Nr: 16431-77.2010.811.0002

 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): MW. IMOVEIS, MARIA KOROSKI WITCZAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA KOROSKI WITCZAK, Cpf: 

42804515168, Rg: 504.614, brasileiro(a), viuvo(a), lides doméstica. 

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: 31/03/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

MW. IMOVEIS e MARIA KOROSKI WITCZAK, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de @NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 23242/2010, 23243/2010, 

23244/2010, 23245/2010 (MAIS 257 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$38.451,48 - Valor Atualizado: R$38.451,48 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 308217 Nr: 4176-82.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S R M COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, 

MARINEY RONDON MACIEL, SEBASTIÃO ROGÉRIO ALVIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARINEY RONDON MACIEL, Cpf: 

46047158153, Rg: 699301, Filiação: Marina Rondon Maciel e Benedito 

Paulino Maciel, data de nascimento: 07/04/1969, brasileiro(a), natural de 

Poconé-MT e atualmente em local incerto e não sabido SEBASTIÃO 

ROGÉRIO ALVIM, Cpf: 46026681191, Rg: 670302, Filiação: Geraci Barbosa 

Alvim e Camilo Xavier Alvim, brasileiro(a), casado(a), empresario. 

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: 25/02/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de S R M COMERCIAL DE 

ALIMENTOS LTDA, MARINEY RONDON MACIELE OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de CDA: 20124144, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20124144/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2012

 - Valor Total: R$5.624,88 - Valor Atualizado: R$5.074,88 - Valor 

Honorários: R$550,00

Despacho/Decisão:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 343398 Nr: 10586-25.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEIDE TRINDADE FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 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/Exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias manifestar, com fulcro no art. 437.§1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 413698 Nr: 18742-65.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL DIESEL MECANICA E RETIFICA LTDA 

EPP, ALEONOR CARLOS ZORZI, ELIAS LUIZ ZORZI, LUCIR MARIA 

MARTINELLO ZORZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clariana zacarkim Barão - 

OAB:14955, EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - OAB:8548, 

FrancisMario Moura Vasconcelo - OAB:10624, Rogerio Barão - 

OAB:8313

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos intimando o Exequente a requerer o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho
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 Cod. Proc.: 5174 Nr: 610-53.1998.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS SGUAREZI, MASSA FALIDA DE CLÓVIS 

SGUAREZI E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAJA REZENDE DE LACERDA-E - 

OAB:OAB/MT 11.987, JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - OAB:2492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Humberto Sousa Lima 

Falconi - OAB:2287-B/MT

 Vistos,

 Intime-se o autor, por derradeiro, para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Expeça-se o necessário.

Int.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329335 Nr: 25647-57.2013.811.0002

 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): KLEVERSON LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA - OAB:11789/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDER DEUSDETH LUIZ 

HENRIQUE CHAVES FADINI - OAB:7.645

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 146,444, totalizando em R$ 

559,84, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329335 Nr: 25647-57.2013.811.0002

 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): KLEVERSON LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA - OAB:11789/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDER DEUSDETH LUIZ 

HENRIQUE CHAVES FADINI - OAB:7.645

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 146,44, totalizando em R$ 

559,84, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40709 Nr: 8494-31.2001.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉRCULES DE ARAÚJO AGOSTINHO, CÉLIO 

ALVES DE SOUZA, JOSÉ DE BARROS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANA SILVA PINHEIRO - 

OAB:OAB/MT 17573, EMERSON DA SILVA MARQUES - 

OAB:OAB/MT16877, GIVANILDO GOMES - OAB:12635/O, JORGE 

HENRIQUE FRANCO GODOY - OAB:6692/MT, WALDIR CALDAS 

RODRIGUES - OAB:6.591 OAB/MT

 Intimar o advogado Jorge Henrique Franco Godoy (OAB/MT 6692), 

defensor do acusado Hércules de Araújo Agostinho; os advogados Waldir 

Caldas Rodrigues (OAB/MT 6591) e Givanildo Gomes (OAB/MT 12635), 

defensores do acusado Célio Alves de Souza e o advogado Emerson da 

Silva Marques (OAB/16877), defensor do acusado José Barros da Costa, 

para que tomem conhecimento que foi designada audiência para inquirição 

da testemunha no dia 25/03/2020, 16h30mim na Comarca de Juara, na sala 

de audiência da 3ª Vara de Juara/MT.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244204 Nr: 4997-91.2010.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON DE CAMPOS SÉRGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WANDERSON DE CAMPOS SÉRGIO, 

Filiação: Vera Lúcia de Campos e Sogos de Lacerda Cintra, data de 

nascimento: 14/06/1987, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

Telefone 9254-1484. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o acusado Wanderson de Campos Sérgio, para 

comparecer à Sessão de Julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da 

Comarca de Várzea Grande, designada para o dia 02/03/2020 às 

13h30min, em que será julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri Popular da 

Comarca de Várzea Grande/MT, devendo comparecer com 30 (trinta) 

minutos de antecedência, a fim de facilitar a preparação para a sessão de 

julgamento.

Despacho/Decisão: Vistos etc.RELATÓRIO.Trata-se de ação penal movida 

pelo Ministério Público em que ofereceu denúncia contra WANDERSON DE 

CAMPOS SÉRGIO (vulgo “Careca”), imputando-lhe a prática dos delitos 

tipificados no art. 129, caput (com relação à vítima João) e §9º (com 

relação à vítima Beatriz), art. 147, na forma do art. 71 c.c. art. 61, II, f e art. 

69, todos do Código Penal.Na denúncia, o Ministério Público relatou que, no 

dia 24.3.2010, na Rua P, quadra 29, nº 22, bairro Jardim Eldorado, nesta 

cidade, o denunciado, com vontade livre e consciente, utilizando-se de 

sua força física e de uma faca, ofendeu a integridade corporal das vítimas 

Beatriz Rodrigues Sauber e João Francisco da Silva Neto, causando-lhes 

lesões aparentes.Acrescentou que, no mesmo dia, e em outras datas 

pretéritas, sendo todas as condutas praticadas nas mesmas condições de 

modo e lugar, o denunciado, mediante novas ações, ameaçou, 

continuamente, por palavras, a vítima Beatriz Rodrigues Sauber, de 

causar-lhe mal injusto e grave.A denúncia foi recebida na data de 

24.5.2010 (fl. 75).Por meio da decisão de fls. 149/152, declinou-se da 

competência em favor deste juízo.Às fls. 158/161, o Ministério Público 

aditou a denúncia, consignando que, na residência localizada na Rua P, 

quadra 29, casa 22, bairro Jardim Eldorado, neste município, o réu, imbuído 

de motivo torpe, utilizando de recurso que dificultou a defesa da vítima, 

fazendo uso de arma branca, adentrou na residência da vítima Beatriz 

Rodrigues Sauber e, com animus necandi, desferiu golpes contra ela, 

causando-lhes lesões corporais, as quais não causaram a sua morte por 

razões alheias à vontade do acusado.Acrescentou que, na mesma 

ocasião, o denunciado, com animus necandi, investiu contra a vítima João 

Francisco da Silva Neto, desferindo socos e mordidas, causando lesões 

corporais.Aduziu que a vítima Beatriz foi colhida de surpresa, 

abruptamente, no interior de sua residência, em plena madrugada, quando 

deparou com o réu, que a atacou com uma faca, o que denota a utilização 

de recurso que dificultou a defesa da ofendida.Ao final, atribuiu ao 

acusado o cometimento dos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV, c.c. 

art. 61, II, f, c.c. art. 147, este último c.c. art. 71, todos do Código Penal 

(vítima Beatriz) e art. 129, caput, c.c. art. 61, II, f, ambos do Código Penal 

(vítima João).À fl. 163, declinou-se da competência em favor do Juízo da 

Vara de Violência Doméstica e Familiar, onde, após vista dos autos, o 

representante do Ministério Público ratificou os termos do aditamento à 

denúncia (fl. 168).Em decisão exarada às fls. 169/170, houve novo 
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declínio de competência para a 1ª Vara Criminal, sendo suscitado conflito 

negativo de competência (fls. 176/177), o qual foi julgado procedente para 

firmar a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher (fls. 232/238).Ao final da primeira fase do rito escalonado do júri, o 

réu foi pronunciado, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I (motivo 

torpe) e IV c/c art. 14, ambos do Código Penal (fls. 307/314 e 321).O 

recurso em sentido estrito interposto pelo pronunciado foi desprovido (fls. 

382/392).Transitada em julgado da sentença de pronúncia (fl. 392), 

concedeu-se vista às partes para manifestação nos termos do art. 422 do 

Código de Processo Penal, o que foi feito pelo Ministério Público à fl. 394/v 

e pela defesa à fl. 401. É o relatório para fins do artigo 423, II do CPP.Não 

havendo nulidades, DECLARO saneado o processo e determino o 

julgamento para a próxima reunião periódica do Tribunal do Júri desta 

Comarca, obedecendo a pauta de julgamentos desta Presidência que 

atende ao disposto na preferência legal do art. 429, do CPP e metas de 

alinhamento do CNJ.O Ministério Público, em sua manifestação, requereu 

que fosse expedido ofício à Politec, solicitando a remessa do laudo da 

perícia feita no local do crime, o que já foi feito (fls. 399/400v).Por seu 

turno a defesa, não requereu diligências.INDEFIRO a notificação das 

testemunhas que eventualmente residam fora da Comarca para depor em 

Plenário (STJ - HC 18196/SP), facultada que fica a apresentação de tais 

testemunhas pelas partes.DETERMINO que a Sr.ª Gestora prepare o 

presente processo para julgamento pelo Tribunal do Júri, devendo 

observar e cumprir todas as formalidades legais e de estilo.Procedam-se 

às intimações e notificações pertinentes.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

Advertência: a) Não comparecendo à sessão designada, sem justa causa, 

a parte denunciada (réu), ser-lhe-á decretada a Revelia. b) Deverá(ão) 

o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais.

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, Jeferson dos Reis 

Pessoa Jr, digitei.

Várzea Grande, 04 de fevereiro de 2020

Sheila da Silva Figueiredo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 301963 Nr: 22749-08.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR LUIZ KAUFMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDEMIR LUIZ KAUFMANN, Rg: 

1163536-3, Filiação: Maria Thereza Kaufmann e Ervino Kaufmann, data de 

nascimento: 07/08/1971, brasileiro(a), natural de Guarujá do Sul-SC, 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o acusado Claudemir Luiz Kaufmann, para comparecer 

à Sessão de Julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de 

Várzea Grande, designada para o dia 04/03/2020 às 13h30min, em que 

será julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri Popular da Comarca de Várzea 

Grande/MT, devendo comparecer com 30 (trinta) minutos de antecedência, 

a fim de facilitar a preparação para a sessão de julgamento.

Despacho/Decisão: Vistos etc.RELATÓRIO.O MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu denúncia em desfavor de 

CLAUDEMIR LUIZ KAUFMANN, vulgo “Bodão”, devidamente qualificado, 

imputando-lhe a prática da conduta delitiva descrita no artigo 121, § 2°, 

incisos II e IV c/c art. 73, ambos do Código Penal.O Ministério Público narra 

que, no dia 7.10.2012, por volta das 19h30min, na Rua 28, Quadra 58, Lote 

57, Bairro Jardim Marajoara II, nesta cidade e Comarca de Várzea 

Grande/MT, o denunciado teria, imbuído de vontade de matar, mediante 

motivo fútil e, ainda, recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se 

de arma de fogo, ceifado a vida da vítima Wesley Afonso da 

Silva.Segundo a inicial acusatória, no local e data acima indicados, a vítima 

Wesley Afonso encontrava-se na casa de sua genitora Maria da Penha, 

na companhia de seus familiares, comemorando o aniversário do seu 

irmão Douglas oportunidade que ali se fez presente a senhora Daiane, 

então companheira de seu irmão Aldair, solicitando que este fosse embora 

para a residência do casal.Conforme a acusação, Aldair teria informado à 

Daiane que permaneceria na festa, momento que esta saiu do local e foi 

até a casa de seu pai, o acusado Claudemir. Na exordial consta que, 

passado algum tempo, o réu teria se deslocado até a festividade, de 

posse de uma arma de fogo, passando a indagar seu genro Aldair e a mãe 

dele (Maria da Penha), sobre o que teria acontecido com o casal.Consta 

na denúncia que, no decorrer do diálogo, valendo-se de uma atitude uma 

atitude desproporcional e, inclusive, de inopino, o réu Claudemir, ainda no 

interior do seu veículo Fiat Uno, cor branca, sacou de uma arma de fogo e, 

incontinenti, apontou-a para a genitora do seu genro Aldair, instante em 

que a vítima Wesley Afonso, irmão de Aldair, percebendo que sua mãe 

seria alvejada pelo disparo, colocou-se a sua frente, sendo então atingido 

na região toráxica pelo projétil da arma de fogo, transfixando, por 

conseguinte, seu coração e pulmões, provocando-lhe choque 

hemorrágico, causa eficiente de sua morte.A denúncia foi recebida em 

8.4.2013, decisão em que também foi decretada a prisão preventiva do réu 

(fl. 62), posteriormente revogada na decisão de fls. 114/116.O réu foi 

pessoalmente citado (fl. 119) e apresentou defesa às fls. 125/128.No 

curso da instrução processual foram ouvidas as testemunhas de 

acusação Maria da Penha Silva, Nilza Regina Pereira e Douglas Silva de 

Jesus (fls. 135/137), a testemunha de defesa Daiane Gomes Kaufmann, 

bem como realizado o interrogatório do acusado (fls.146/147).Ao final da 

primeira fase do rito escalonado do júri, o acusado foi pronunciado como 

incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos II e IV c/c art. 73, ambos 

do Código Penal (fls. 158/160). O recurso em sentido estrito interposto 

pelo acusado foi desprovido (fls. 188/191).Com o trânsito em julgado (fl. 

192), concedeu-se vista às partes para manifestação nos termos do art. 

422 do Código de Processo Penal, o que foi feito pelo Ministério Público às 

fls. 195/200 e pela defesa às fls. 201/204v.É o relatório para fins do artigo 

423, II do CPP.Não havendo nulidades, DECLARO saneado o processo e 

determino o julgamento para a próxima reunião periódica do Tribunal do 

Júri desta Comarca, obedecendo a pauta de julgamentos desta 

Presidência que atende ao disposto na preferência legal do art. 429, do 

CPP e metas de alinhamento do CNJ.O Ministério Público, ao arrolar suas 

testemunhas, postulou que sejam requisitadas certidões criminais, pedido 

este que DEFIRO PARCIALMENTE, tão somente para determinar que seja 

juntada ao feito a folha de antecedentes criminais do pronunciado, que 

deverá ser extraída exclusivamente pela ferramenta disponível no sistema 

apolo. A defesa não requereu diligências.INDEFIRO a notificação das 

testemunhas que eventualmente residam fora da Comarca para depor em 

Plenário (STJ - HC 18196/SP), facultada que fica a apresentação de tais 

testemunhas pelas partes.DETERMINO que a Sr.ª Gestora prepare o 

presente processo para julgamento pelo Tribunal do Júri, devendo 

observar e cumprir todas as formalidades legais e de estilo.Em relação ao 

pedido de formação de expediente com reprodução de peças do 

processo, veiculado pelo Ministério Público, a Sr.ª Gestora deverá 

observar estritamente ao que prescreve o art. 472, parágrafo único, do 

CPP, providenciando, unicamente, “cópias da pronúncia ou, se for o caso, 

das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e do 

relatório do processo”.Por fim, os demais pedidos do Parquet têm relação 

com a fase de plenário e com a própria sentença, de modo que não cabe o 

seu enfrentamento neste momento.Procedam-se às intimações e 

notificações pertinentes.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Advertência: a) Não comparecendo à sessão designada, sem justa causa, 

a parte denunciada (réu), ser-lhe-á decretada a Revelia. b) Deverá(ão) 

o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais.

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, Jeferson dos Reis 

Pessoa Jr, digitei.

Várzea Grande, 05 de fevereiro de 2020

Sheila da Silva Figueiredo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 397130 Nr: 9839-41.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA CESÁRIO DE FREITAS, JORGE 

HENRIQUE DELGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica Estado 

de Mato Grosso - OAB:, NPJ - UNIVAG, na pessoa de seu 

Coordenador ou um de seus Professores - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADRIANA CESÁRIO DE FREITAS, Rg: 

NADA CONSTA, Filiação: Vilma Cesário Luz e Raimundo Nonato de Freitas, 

brasileiro(a), natural de Várzea Grande-, convivente e atualmente em local 

incerto e não sabido JORGE HENRIQUE DELGADO, Cpf: 04792054184, Rg: 

1858403-9, Filiação: Emilia Maria Delgado, data de nascimento: 18/05/1987, 

brasileiro(a), natural de Varzea Grande-MT, solteiro(a), auxiliar de 

serviços gerais, Telefone 9217-8407(eva). atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: Intimar os acusados Adriana Cesário de Freitas e Jorge 

Henrique Delgado, acima qualificados, para que compareça na Sessão de 

Julgamento designada para 11 de Março de 2020 às 13h30min, quando 

serão interrogados e julgados pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de 

Várzea Grande/MT, devendo chegar com antecedência de 30 (trinta) 

minutos.

Despacho/Decisão: Vistos.Encaminhem-se os autos ao Ministério público 

para que se manifeste quanto às testemunhas não intimadas.Após, 

aguarde-se a inclusão do feito na pauta de julgamentos do Tribunal do 

Júri.Às providências.

Advertência: a) Não comparecendo à sessão designada, sem justa causa, 

a parte denunciada (réu), ser-lhe-á decretada a Revelia. b) Deverá(ão) 

o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais.

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, Jeferson dos Reis 

Pessoa Jr, digitei.

Várzea Grande, 06 de fevereiro de 2020

Sheila da Silva Figueiredo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 397855 Nr: 10182-37.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGNER HILARINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Dr. Alex 

Campos Martins - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROGNER HILARINO DA SILVA, Cpf: 

05574421178, Rg: 2600904-8, Filiação: Maria Aristilda da Silva e João 

Hilarino da Silva, data de nascimento: 16/01/1987, brasileiro(a), 

convivente, serviços gerais - gesseiro, Telefone 3685-1235. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o acusado Rogner Hilarino da Silva, para comparecer à 

Sessão de Julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de 

Várzea Grande, designada para o dia 10/03/2020 às 13h30min, em que 

será julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri Popular da Comarca de Várzea 

Grande/MT, devendo comparecer com 30 (trinta) minutos de antecedência, 

a fim de facilitar a preparação para a sessão de julgamento.

Despacho/Decisão: Vistos.RELATÓRIO DO PROCESSO:O Ministério 

Público Estadual denunciou ROGNER HILARINO DA SILVA, qual. nos 

autos, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I, c.c. art. 14, II, do 

Código Penal, pois no dia 09 de maio de 2015, às 00h30min, na residência 

situada na Rua 06, Quadra 207, Casa 17, Bairro São Mateus, nesta 

cidade, mediante violência física contra a mulher, por motivação torpe, 

efetuou golpes de arma branca contra sua companheira Daniela Dias de 

Souza, causando-lhe lesões. A denúncia foi recebida (p. 91), o réu foi 

citado e apresentou resposta a acusação (pp. 102/103 e 

106/107).Durante a instrução criminal foram inquiridas: três testemunhas 

arroladas em comum pelas partes e interrogado o acusado (pp. 145/146 e 

22/223).Em alegações finais, o Ministério Público requer a pronúncia do 

acusado, admitindo-se o julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nos 

art. 121, § 2º, I e VI c.c. art. 14, II, do Código Penal. A defesa, por sua vez, 

requer a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime 

de lesão corporal. O acusado foi pronunciado nas sanções do art. 121, § 

2º, I e VI c.c. §2º, A-I, na forma do art. 14, II, do Código Penal (por duas 

vezes).É o relatório, nos termos do art. 423, II, do Código de Processo 

Penal.Dou o presente processo por saneado, determinando o julgamento 

para a próxima reunião periódica do Tribunal do Júri desta Comarca, 

obedecendo a pauta de julgamentos desta Presidência que atende ao 

disposto na preferência legal do art. 429, do CPP e metas de alinhamento 

do CNJ.Indefiro a notificação das testemunhas residentes fora da 

Comarca para depor em Plenário (RTs 519/434; 464/349; 558/312; 

559/312), facultada que fica a apresentação de tais testemunhas pelas 

partes.A Srª Gestora providenciará o preparo do presente processo para 

julgamento pelo Tribunal do Júri, devendo observar e cumprir todas as 

formalidades legais e de estilo.Providencie a escrivania atualização dos 

antecedentes do acusado, assim que incluído em pauta.Int.Várzea 

Grande-MT, 30 de outubro de 2018.

Advertência: Não comparecendo à sessão designada, sem justa causa, a 

parte denunciada (réu), ser-lhe-á decretada a Revelia. b) Deverá(ão) o(a, 

s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais.

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, Jeferson dos Reis 

Pessoa Jr, digitei.

Várzea Grande, 07 de fevereiro de 2020

Sheila da Silva Figueiredo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 457305 Nr: 15155-98.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGENIO JUNIOR DA SILVA, JOSE DOMINGOS 

COSTA SILVA, ROGERIO SAMPAIO DAS CHAGAS, RONALDO SAMPAIO 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica Estado 

de Mato Grosso - OAB:, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 15.304, WALLESKA SOUZA DE CARVALHO - OAB:MT 

18.639

 Intimar Doutor Rafael Anderson da Silva Santos OAB/MT 19.525, defensor 

de Ronaldo Sampaio de Oliveira, para que no prazo de 10 (dez)dias 

apresente resposta acusação nos autos.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 468133 Nr: 20258-86.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:15145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:15145

 Certifico, por determinação verbal da MMª Juíza de Direito, em razão da 

antecipação de suas férias para o mês de fevereiro (Cia n. 

0078703-98.2020.811.0000), a redesignação da audiência de instrução e 

julgamento para o dia 24/03/2020 às 14:10 hrs.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 487178 Nr: 6364-09.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE DE SOUZA SKELSEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21.617, FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 21.274/O, FLAVIA CONCEIÇÃO DA SILVA 

STABILITO - OAB:4266/RO, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304, SILMARA ENORÉ DE MORAIS CORTEZ - OAB:MT 19.249

 Certifico, por determinação verbal da MMª Juíza de Direito, em razão da 

antecipação de suas férias para o mês de fevereiro (Cia n. 

0078703-98.2020.811.0000), a redesignação da audiência de instrução e 

julgamento para o dia 18/03/2020 às 15:45 hrs.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 606123 Nr: 1338-25.2020.811.0002

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO SERGIVAL DE LIRA, EDIVALDO 

JUNIOR APARECIDO DO ESPIRITO SANTO, EDIMAR DE LIMA PERIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:MT 4.455

 VISTOS ETC.Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva 

efetuado por EDIMAR DE LIMA PERIS, ao argumento de que não estão 

presentes, no caso em questão, os motivos justificadores da manutenção 

da prisão acautelatória (fls. 66/69). O Ministério Público manifestou-se 

sobre o pedido à fls. 70/71, o fazendo pelo indeferimento do pleito.DECIDO:

[...] Entendo que a prisão do Requerente, por ora, se mostra 

imprescindível, pois, chega-se à inferência de que a ordem pública será 

abalada se este permanecer em liberdade, uma vez que, constatou-se 

este possui antecedentes criminais, inclusive ostenta condenação 

transitada em julgado, de modo que forçosa a imposição de medida capaz 

de preservar a ordem pública de sua renitência delitiva, demonstrando o 

perigo gerado pelo seu estado de liberdade, já que outras medidas a si 

deferidas anteriormente não foram suficientes para impedir que voltasse a 

delinquir.Destarte, a prisão se mostra imprescindível, por não existir nos 

autos a demonstração de qualquer fato novo que, concreta e 

objetivamente, justifique a sua revogação.Pelo exposto, INDEFIRO o pedido 

e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de EDIMAR DE LIMA PERIS, já 

qualificado nos autos.Ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 540220 Nr: 10011-75.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YAGO FELIPE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Yago Felipe Rodrigues, Cpf: 06568687162, Rg: 

28020618 SSP MT Filiação: Ojaço José Rodrigues e Fatima Pereira Moraes, 

data de nascimento: 25/06/1998, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

convivente, Endereço: Rua N, Qda 15, ( Ponto de Ref. Próximo A Escola 

Dante de Oliveira), Bairro: Residencial José Carlos Guimarães, 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 esta incurso nas penas do art. 16, 

parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003.

Decisão/Despacho:Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR nas penas do art. 16, 

parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, YAGO FELIPE 

RODRIGUES, brasileiro, filho de Ojaco José Rodrigues e Fátima Pereira 

Moraes, nascido aos 25/06/1998, natural de Cuiabá/MT.

O Réu é primário e nada há de relevante no processo a respeito de sua 

conduta social.

A culpabilidade é evidente e é inegável a reprovabilidade de seu ato.

Não há elementos a possibilitar a aferição de sua personalidade.

Quanto ao motivo do crime, o réu disse que a arma foi deixada por alguém 

naquele local e ficou com ela.

No que diz respeito às circunstâncias do crime, são inerentes ao tipo 

penal.

 As consequências do crime são as naturais.

Assim, fixo-lhe a pena-base em 03 (três) anos de reclusão (CP, art. 16 da 

Lei nº 10.826/03).

Reconheço as atenuantes da confissão e da maioridade relativa, deixando 

de reduzir a pena-base por ela ter sido fixada no mínimo legal (Súmula 231 

do STJ).

Não há agravantes.

Diante da inexistência de qualquer outra causa modificadora, torno 

definitiva a pena acima imposta, devendo esta ser cumprida, inicialmente, 

em regime aberto (CP, art. 33, § 2°, c).

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, entendo 

suficiente o valor correspondente a 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).

DECRETO o perdimento da arma e munições apreendidas. Promova-se o 

seu encaminhamento ao Exército para as providências cabíveis.

Proceda-se a restituição dos demais bens apreendidos. Decorrido o prazo 

legal e não havendo manifestação de interesse em sua devolução, sendo 

eles de valor econômico, encaminhe-os para a Diretoria do Forum para 

que seja dada a destinação adequada.

Deixo de condenar o Réu ao pagamento das custas processuais, em 

razão de ser defendido pela Defensoria Pública, o que evidencia sua 

hipossuficiência.

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, 02 de dezembro de 2019.

MARILZA APARECIDA VITÓRIO

 Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 529982 Nr: 4380-53.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO RODRIGO PRINTES DE ASSUNÇÃO 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos em correição.

Tendo em vista o mandado de notificação de fls. 73 ter sido distribuído ao 

oficial de justiça no dia 14/08/2019, cobre-se a Central de Mandado para 

que no prazo de 05 (cinco) dias efetue a devolução.

Deverá a secretaria atentar-se ao disposto no art. 374 da CNGC: "No 

primeiro dia útil do mês ou em outra data fixada pelo Juiz, a secretaria 

deverá elaborar relação dos mandados não devolvidos pelos oficiais de 

justiça e que estejam pendentes de cumprimento, para apreciação judicial."

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 588173 Nr: 13888-86.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELE QUEIROS DA SILVA, THIAGO DE 

JESUS ANGELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAMILLES EMANUELLY LIMA 

DE SOUZA - OAB:22.937/O

 Vistos em correição.

Notifiquem-se os acusados (bem como o advogado, se tiver constituído), 
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para responderem a acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Deverá o Senhor Oficial de Justiça indagar aos acusados se possuem 

advogado constituído, fazendo constar na certidão o nome completo do 

causídico, devendo ainda adverti-lo de que caso não apresente a 

resposta à acusação no prazo legal o feito será remetido à Defensoria 

Pública para tal finalidade.

Em não sendo apresentada resposta no prazo assinalado, por advogado 

constituído, abra-se imediatas vistas à Defensoria Pública para que o faça.

Com a apresentação da defesa dos acusados, voltem-me conclusos para 

deliberação.

Defiro os requerimentos ministeriais contidos na denúncia de fls.06.

Por fim, nos termos do art. 50, §3° da Lei 11.343/06, oficie-se a Autoridade 

Policial determinando a incineração da droga apreendida, guardando-se 

amostra necessária para realização do laudo definitivo.

Int. Ciência ao MPE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 598573 Nr: 19641-24.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURELIANO MARQUES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ARARIPE DE ABREU 

E LIMA - OAB:MT 17.306

 Vistos.

Notifique-se o(s) acusado(s) (bem como o advogado, se tiver constituído), 

para responder (em) a acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Deverá o Senhor Oficial de Justiça indagar ao acusado se possui 

advogado constituído, fazendo constar na certidão o nome completo do 

causídico, devendo ainda adverti-lo de que caso não apresente a 

resposta à acusação no prazo legal o feito será remetido à Defensoria 

Pública para tal finalidade.

Em não sendo apresentada resposta no prazo assinalado, por advogado 

constituído, abra-se imediatas vistas à Defensoria Pública para que o faça.

Com a apresentação da defesa dos acusados, voltem-me conclusos para 

deliberação.

Defiro os requerimentos ministeriais contidos na denúncia.

Por fim, nos termos do art. 50, §3° da Lei 11.343/06, oficie-se a Autoridade 

Policial determinando a incineração da droga apreendida, guardando-se 

amostra necessária para realização do laudo definitivo.

Int.

Ciência ao MPE.

 Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 545096 Nr: 12403-85.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): João Paulo Silva Santos, Rg: 23501472 SSP MT Filiação: 

Athaide Borges dos Santos e Luzia Benedita da Silva, data de nascimento: 

31/05/1996, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), servente de 

pedreiro, Endereço: Rua 53, Quadra 22, Casa 16, Bairro: Monte Castelo, 

Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 583333 Nr: 11151-13.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA VALADARES SILVA - 

OAB:23270, LEIDINEIA KATIA BOSI - OAB:14981

 Isto posto, julgo improcedente a denúncia para ABSOLVER a acusada 

ROSÂNGELA SILVA DE OLIVEIRA, suficientemente qualificada nos autos, 

da imputação que lhe é atribuída, nos termos do art. 386, V, do Código de 

Processo Penal, determinando desde já as respectivas baixas e 

anotações pertinentes.Oficie-se a Autoridade Policial, autorizando a 

incineração da droga apreendida.Com relação aos objetos descritos às 

fls. 19, já que possuem relação com os crimes patrimoniais e contra a 

liberdade pessoal apreendidos no boletim de ocorrência 2019.170173 e 

2019.170413, vincule-os, caso ainda não estejam, ao inquérito policial 

desmembrado que deu origem a AP 581190.Ao Ministério Público para as 

providências necessárias com relação ao laudo de lesão corporal de fls. 

92/94.Publique-se. Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 595335 Nr: 17660-57.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Valter Santos da Silva Filiação: Paulo Viana da Silva e 

Maria dos Santos da Silva, data de nascimento: 24/11/1970, brasileiro(a), 

natural de Duere-TO, solteiro(a), comerciante, Endereço: Rua 13 Qd 23 

Casa 06, Bairro: 7 de Maio, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Certifique-se a Senhora Gestora acerca de eventual prisão do réu em um 

dos estabelecimentos prisionais do Estado de Mato Grosso.

Em caso positivo, notifique-se o réu pessoalmente.

Em caso negativo, acolho a cota ministerial de fls. 119, notifique-se o 

acusado por edital.

Decorrido o prazo da publicação do edital e não havendo manifestação do 

acusado ou de seu advogado, encaminhe-se o feito à Defensoria Publica 

local para apresentação da defesa prévia.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 585602 Nr: 12377-53.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO WITCZAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Gustavo Witczak, Cpf: 05226580169, Rg: 24208841 SSP 

MT Filiação: Jair Marcio Witczak e Sandra Aparec Ida da Silva Witczak, 

data de nascimento: 21/05/1996, brasileiro(a), natural de Varzea 

grande-MT, solteiro(a), Endereço: Rua 06, Quadra 10, Lote 4, Bairro: Cabo 

Michel, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 598573 Nr: 19641-24.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURELIANO MARQUES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ARARIPE DE ABREU 

E LIMA - OAB:MT 17.306

 Intimação do advogado devidamente habilitado da decisão que segue: 

"Vistos.Notifique-se o(s) acusado(s) (bem como o advogado, se tiver 

constituído), para responder (em) a acusação por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias.Deverá o Senhor Oficial de Justiça indagar ao acusado se 

possui advogado constituído, fazendo constar na certidão o nome 

completo do causídico, devendo ainda adverti-lo de que caso não 

apresente a resposta à acusação no prazo legal o feito será remetido à 

Defensoria Pública para tal finalidade.Em não sendo apresentada resposta 

no prazo assinalado, por advogado constituído, abra-se imediatas vistas à 

Defensoria Pública para que o faça.Com a apresentação da defesa dos 

acusados, voltem-me conclusos para deliberação.Defiro os requerimentos 

ministeriais contidos na denúncia.Por fim, nos termos do art. 50, §3° da Lei 

11.343/06, oficie-se a Autoridade Policial determinando a incineração da 

droga apreendida, guardando-se amostra necessária para realização do 

laudo definitivo.Int.Ciência ao MPE. Cumpra-se."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 585149 Nr: 12130-72.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARIELL APARECIDO REYNAUD DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO MIRANDA GOMES 

JUNIOR - OAB:MT 25.547/O

 Intimação do advogado devidamente habilitado da decisão que segue: 

"Vistos em correição.Notifique-se o(s) acusado(s) (bem como o 

advogado, se tiver constituído), para responder (em) a acusação por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias.Deverá o Senhor Oficial de Justiça 

indagar ao acusado se possui advogado constituído, fazendo constar na 

certidão o nome completo do causídico, devendo ainda adverti-lo de que 

caso não apresente a resposta à acusação no prazo legal o feito será 

remetido à Defensoria Pública para tal finalidade.

Em não sendo apresentada resposta no prazo assinalado, por advogado 

constituído, abra-se imediatas vistas à Defensoria Pública para que o 

faça.Com a apresentação da defesa dos acusados, voltem-me conclusos 

para deliberação.Defiro os requerimentos ministeriais contidos na 

denúncia de fls.06.Por fim, nos termos do art. 50, §3° da Lei 11.343/06, 

oficie-se a Autoridade Policial determinando a incineração da droga 

apreendida, guardando-se amostra necessária para realização do laudo 

definitivo.Int. Ciência ao MPE. Cumpra-se."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 604358 Nr: 59-04.2020.811.0002

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON SILVIO DUARTE SOUZA, ALISON DE 

SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR JOSE RODRIGUES - 

OAB:25093/O

 Intimação do advogado devidamente habilitado da decisão que segue: 

"Vistos.Trata-se de pleito revogatório da prisão preventiva formulado pela 

defesa do denunciado ELTON SILVIO DUARTE SOUZA, sob o argumento 

de que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva 

(fls.49/60). O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da prisão 

preventiva do indiciado ante a inexistência de qualquer mudança fática ou 

jurídica capaz de justificar a revogação do decreto cautelar (fls. 

65/66).Pois bem.Apesar dos fatos alegados pela defesa do acusado em 

seu pleito, o certo é que, compulsando os autos, constata-se não haver 

nenhuma atenuação das circunstâncias cautelares que determinaram 

aplicar-lhe aquela medida de coação.Ressalte-se que a medida cautelar foi 

fundamentada pelo d. Juiz Plantonista, conforme mídia audiovisual e termo 

de audiência às fls. 35, verificado os pressupostos da segregação 

preventiva, por seu binômio, materialidade e indícios de autoria e na 

garantia da ordem pública (CPP, art. 312), especialmente ante a gravidade 

concreta do fato e em decorrência da ficha criminal em desfavor do 

flagrado, inclusive possuindo condenação pelo mesmo crime em comento, 

revelando renitência na prática de conduta delitiva. Daí porque a medida 

excepcional se apresenta até o presente momento, como necessária e 

adequada ao caso, devendo ser mantida.Diante disso, tendo em conta a 

permanência dos motivos ensejadores para a manutenção da prisão 

preventiva, os quais se mantêm inalterados e em consonância com o 

parecer ministerial, INDEFIRO o pleito de fls. 49/63, mantendo a prisão 

preventiva do indiciado ELTON SILVA DUARTE SOUZA.Int. Ciência ao MPE. 

Cumpra-se."

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 555580 Nr: 17765-68.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON WILLIAN DA SILVA, RENATO 

PAULINO RODRIGUES LOPES, ALEXANDRE ROZENO ARAUJO, JOEDISON 

FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR JOSE RODRIGUES - 

OAB:MT 25.093/O, ROGÉRIO MIRANDA GOMES JUNIOR - OAB:MT 

25.547/O, SILVANA MORAES VALENTE - OAB:7139

 DR. IGOR JOSE RODRIGUES OAB/MT 25093 E DR. RAFAEL MORAES 

VALENTE OAB/MT 21549 E DR. ROGÉRIO MIRANDA GOMES JUNIOR 

OAB/MT 25547/0 - da r. sentença proferida nestes autos BEM COMO para 

apresentar as razões recursais.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 556191 Nr: 18078-29.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DE PAULA CEZARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO FREITAS VIEIRA - 

OAB:MT 15.410

 Diante da certidão da Sra. Gestora (fl. 119) dando conta da 

tempestividade, RECEBO a apelação interposta.

INTIMEM-SE recorrente e recorrido para apresentarem suas razões no 

prazo legal (art. 600, Código de Processo Penal).

Após, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para 

apreciação do recurso, fazendo grafar as homenagens deste Juízo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 596504 Nr: 18389-83.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN SILVA DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR JOSE RODRIGUES - 

OAB:MT 25.093/O, JOAQUIM JOSE ABINADER GUEDES DA SILVA - 

OAB:DEFENSOR

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme decisão de fls. 87, INTIMO advogado 

IGOR JOSÉ RODRIGUES – OAB/MT 25093, para apresentar ALEGAÇÕES 

FINAIS do Réu JONATHAN SILVA DE MOURA, no prazo de 05 (cinco) dias.
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Ubiratan Coutinho

Analista Judiciário

Matrícula 32.811

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 441892 Nr: 7737-12.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO DE MELO RICARTE, EDER MARCELO 

FREIRE BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402, JACKELINE MOREIRA MARTINS 

PACHECO - OAB:10402/O

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme decisão de fls. 165 e informação 

prestada nas fls. 167, INTIMO advogada JACKELINE MOREIRA MARTINS 

PACHECO – OAB/MT 10402/O, para apresentar o endereço do réu EDER 

MARCELO FREIRE BARBOSA, no prazo legal.

Ubiratan Coutinho

Analista Judiciário

Matrícula 32.811

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 535688 Nr: 7641-26.2018.811.0002

 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: ADCPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUIZ AUGUSTO 

ARRUDA CUSTODIO, para devolução dos autos nº 

7641-26.2018.811.0002, Protocolo 535688, no prazo de 48 (quarenta e 

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

38/2015/CGJ).

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 460776 Nr: 16855-12.2016.811.0002

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDAG, FTCGDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG-PMDSDEDS, MDVG-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição etc.

Cumpra-se o r. despacho/decisão/sentença de fls.206, intimando-se o 

advogado da empresa Raia Drogasil.

Várzea Grande, 07 de fevereiro de 2020.

Carlos José Rondon Luz

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: 1004383-20.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANY LOMAS DE AMORIM (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ESCOLA SETIMOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004383-20.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:STEFANY 

LOMAS DE AMORIM POLO PASSIVO: AUTO ESCOLA SETIMOS EIRELI - ME 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 12/03/2020 Hora: 13:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 10 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: 1004384-05.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISAMAR DA SILVA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004384-05.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ISAMAR DA 

SILVA MAIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ARTHUR GOMES 

CORSINO 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: 12/03/2020 Hora: 

14:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 10 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: 1004420-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BRAGA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS OAB - MT17703-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004420-47.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ADRIANA 

BRAGA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMILENE SOYANE 

DA SILVA MATOS POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 12/03/2020 Hora: 14:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 11 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: 1004427-39.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDE LAURA DE CAMPOS ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1004427-39.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LEIDE LAURA DE 

CAMPOS ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA 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: 

12/03/2020 Hora: 14:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 
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1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 11 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: 1004429-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROSA RODRIGUES 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)

 

PROCESSO n. 1004429-09.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:PEDROSA 

RODRIGUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY 

CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO 

PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 12/03/2020 Hora: 14:25 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 11 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: 1004448-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO LUCINDO DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR DUARTE GOMES OAB - MT24560/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004448-15.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:AGUINALDO 

LUCINDO DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEX JUNIOR 

DUARTE GOMES 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: 12/03/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 11 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: 1014230-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR LUZIA KELLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO OAB - MT24487/O-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))

 

Processo n. 1014230-80.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE 

SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - MT24487/O-O, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar sobre o deposito realizado ID Nº. 29015565, 

pugnando o que entender de direito, em caso de concordância informar 

dados bancários, para fins de expedição de Alvará. VÁRZEA GRANDE, 

11 de fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA 

MORAES 11/02/2020 12:30:13

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002043-06.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMILLY RENATA OLIVEIRA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

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

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1002043-06.2020.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) AUTOR: DIOGO DE 

OLIVEIRA DA CRUZ - MT16377-O , para ciência do cancelamento da 

audiência ID retro. VÁRZEA GRANDE, 11 de fevereiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 11/02/2020 12:42:04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002043-06.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMILLY RENATA OLIVEIRA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

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

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1002043-06.2020.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REU: PAULO 

FERNANDO SCHNEIDER - MT8117-O, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO 

- MT26103/A, para ciência do cancelamento da audiência ID retro. 

VÁRZEA GRANDE, 11 de fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente 

por: MAIRA DA SILVA MORAES 11/02/2020 12:42:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002043-06.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMILLY RENATA OLIVEIRA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

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

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1002043-06.2020.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REU: THIAGO 

MAHFUZ VEZZI - MT228213-O, para ciência do cancelamento da 

audiência ID retro. VÁRZEA GRANDE, 11 de fevereiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 11/02/2020 12:43:39

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001035-91.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT13655-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIAN AUGUSTO COSTA BEPPLER OAB - PR0031955A 

(ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067612/2/2020 Página 325 de 375



 

Processo n. 1001035-91.2020.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - MT13655-O, para 

ciência do cancelamento da AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

DESIGNADA PARA 28/02/2020. VÁRZEA GRANDE, 11 de fevereiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

11/02/2020 13:07:43

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001035-91.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT13655-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIAN AUGUSTO COSTA BEPPLER OAB - PR0031955A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1001035-91.2020.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: 

CHRISTIAN AUGUSTO COSTA BEPPLER - PR0031955A, para ciência do 

cancelamento da AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 

28/02/2020. VÁRZEA GRANDE, 11 de fevereiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 11/02/2020 13:08:27

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013514-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE LEONIDIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA BRAGA DA SILVA OAB - MT0017895A (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 JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1013514-53.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 29074225, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 11/02/2020 13:08:29

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004462-96.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA STEFFANY NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004462-96.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JANAINA 

STEFFANY NUNES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO 

DA SILVA POLO PASSIVO: CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS PLASTICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 12/03/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 11 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: 1004471-58.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVA DOMINGAS DE OLIVEIRA (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. 1004471-58.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:EVA DOMINGAS 

DE OLIVEIRA 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: 12/03/2020 Hora: 15:25 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 11 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: 1004473-28.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004473-28.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ORLANDO 

PEREIRA LEITE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA COSTA 

MARQUES POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 12/03/2020 Hora: 

15:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 11 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: 1016282-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA AUGUSTA DE SOUZA (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))

 

Processo n. 1016282-49.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA - MT10462-O, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42, § 2º, da Lei 

9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 11 de fevereiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 11/02/2020 14:00:37

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004480-20.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA PINTO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004480-20.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:BENEDITA PINTO 

RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 
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INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 12/03/2020 Hora: 

15:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 11 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: 1004483-72.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004483-72.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:BANCO DO 

BRASIL SA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA POLO PASSIVO: RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO 

HORIZONTE 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: 15:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 11 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: 1004485-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JHONNE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004485-42.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JHONNE PEREIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA COSTA 

MARQUES 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 II Data: 12/03/2020 Hora: 15:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 11 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: 1004486-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA PINTO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004486-27.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:BENEDITA PINTO 

RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA 

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: 12/03/2020 Hora: 16:10 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 11 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: 1004488-94.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKON DOUGLAS DA SILVA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004488-94.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MAYKON 

DOUGLAS DA SILVA PINTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

ANTONIO GUERRA POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO 

PADRONIZADO 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: 12/03/2020 Hora: 16:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 11 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: 1002022-30.2020.8.11.0002

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

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS DE MORAES OAB - 551.508.701-10 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

Processo n. 1002022-30.2020.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

HERBERT REZENDE DA SILVA - MT16773-O, para apresentar 

comprovante de endereço em nome da parte autora, tendo em vista que o 

comprovante juntado no ID 28712985 esta em nome de terceiros, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivo. VÁRZEA GRANDE, 11 de 

fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA 

MORAES 11/02/2020 14:11:17

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012352-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE VALERIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-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: 

1012352-23.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte autora para, no 

prazo de 5 dias, se manifestar ao cumprimento de sentença juntado (ID 

28129512, 28024240), sob pena de concordância e consequentemente 

arquivamento. Assinado eletronicamente 11/02/2020 14:16:59

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013336-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEVANILSON DE CAMPOS MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1013336-07.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte autora para, no 

prazo de 5 dias, manifestar-se ao cumprimento de sentença apresentado, 

devendo informar dados bancários para expedição de alvará e 

procuração com poderes de dar e receber quitação, sob pena de 

arquivamento por concordância. Assinado eletronicamente 11/02/2020 

14:18:51

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004498-41.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA ALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004498-41.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LUCELIA ALVES 

RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA 

POLO PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA 

LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 12/03/2020 Hora: 16:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 11 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: 1004504-48.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN GONCALVES PENHA (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. 1004504-48.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MIRIAN 

GONCALVES PENHA 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: 16:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 11 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1013891-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE MARIA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-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: 

1013891-24.2019.8.11.0002 INTIMA-SE a parte devedora 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 10/02/2020 14:46:29

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011409-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA CRISTINA TRINDADE FONSECA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(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: 

1011409-06.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte autora para, no 

prazo de 5 dias, manifestar-se ao cumprimento de sentença apresentado, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento por 

concordância.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016558-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALISSON PESSOA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-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: 

1016558-80.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte autora para, no 

prazo de 5 dias, manifestar-se ao cumprimento de sentença apresentado, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento por 

concordância. Assinado eletronicamente 11/02/2020 14:53:22

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1011598-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA ANACLETO LUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-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: 

1011598-81.2019.8.11.0002 INTIMA-SE a parte devedora 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 10/02/2020 15:17:51

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1013878-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LUCAS PEREIRA AGULHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELMA PEREIRA AGULHO OAB - MT9734/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1013878-25.2019.8.11.0002 INTIMA-SE a parte devedora 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 10/02/2020 15:49:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015887-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMI RIBEIRO MACIEL (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRONE MAGALHAES DA SILVA OAB - MT25895/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-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: 

1015887-57.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte autora para, no 

prazo de 5 dias, manifestar-se ao cumprimento de sentença apresentado, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento por 

concordância. Assinado eletronicamente 11/02/2020 14:56:44

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004510-55.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLOBAL GARDEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO BARRETO DOS SANTOS OAB - SP327157 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS WENDER CURVO RONDON (REU)

 

PROCESSO n. 1004510-55.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:GLOBAL 

GARDEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: SERGIO BARRETO DOS SANTOS POLO PASSIVO: LUCAS 

WENDER CURVO RONDON 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: 16:55 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 11 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: 1004511-40.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELLEN ROSALINA DA SILVA (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. 1004511-40.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARIELLEN 

ROSALINA DA SILVA 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: 17:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 11 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: 1016565-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI DA SILVA BRACHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-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: 

1016565-72.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte autora para, no 

prazo de 5 dias, manifestar-se ao cumprimento de sentença apresentado, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento por 

concordância. Assinado eletronicamente 11/02/2020 14:57:52

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016500-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS CARINA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-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: 

1016500-77.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 28831583, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 10/02/2020 16:05:54

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015311-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SMAILEY MENDES DE PONTES E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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: 

1015311-64.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 28840557, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 10/02/2020 16:08:06

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016342-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CARMINDO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA MAZIERO OAB - MT15739/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 
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CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1016342-22.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 28722502, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 10/02/2020 16:10:52

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013509-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA SALES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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: 

1013509-31.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 28769566, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 10/02/2020 16:16:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017287-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI VIEIRA DE OLIVEIRA (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:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(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: 

1017287-09.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 29049806, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 11/02/2020 15:03:11

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017117-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ABEDENEGRO FRANCISCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-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: 

1017117-37.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 29037748, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 11/02/2020 12:55:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013656-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEUVANICE MARIA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-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 

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: 

1013656-57.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 29038828, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 11/02/2020 12:56:51

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012384-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTHER BEATE DYSARZ (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))

 

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: 

1012384-28.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 29048480, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 11/02/2020 13:00:54

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010709-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MARIA DE OLIVEIRA (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))

 

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: 

1010709-30.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 29049825, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 11/02/2020 13:05:22

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008728-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVIGE MARIA FARIA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL SEMPIO OAB - MT25074/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APROVEL - ASSOCIACAO DE PROTECAO DE VEICULOS AUTOMOTORES 

DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MONACO AUTO CENTER EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO MALTZ SCHEIR OAB - MT8848-O (ADVOGADO(A))

SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0015807A 

(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: 
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1008728-63.2019.8.11.0002 Em observância ao princípio do contraditório, 

intima-se o patrono da parte embargada para que se manifeste ao ID 

29064352, no prazo legal. Assinado eletronicamente 11/02/2020 13:06:57

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010847-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOADIR EDMILSON BUENO DE CAMPOS (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: 

1010847-94.2019.8.11.0002 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: 16:25 

Assinado eletronicamente 11/02/2020 13:15:49

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015772-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TORRES DE VARZEA GRANDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINI RIBEIRO MARTINS (EXECUTADO)

MARCOS ANTONIO RIBEIRO (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: 

1015772-36.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 12/03/2020 Hora: 15:10 

Assinado eletronicamente 11/02/2020 13:17:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009893-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAT VIEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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: 

1009893-48.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte autora para, no 

prazo de 5 dias, manifestar-se ao cumprimento de sentença apresentado, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento por 

concordância. Assinado eletronicamente 11/02/2020 15:10:34

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014186-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SCHULLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/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 

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: 

1014186-61.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 29086570, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 11/02/2020 14:07:44

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015064-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA ROSANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA DA SILVA SALOMAO FELIX COSTA OAB - MT26139/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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: 

1015064-83.2019.8.11.0002 INTIMA-SE a parte executada 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, § 1º c/c 

Art. 1046, § 2º e 4º do NCPC, bem como, EXECUÇÃO FORÇADA, na forma 

da lei. Assinado eletronicamente 11/02/2020 14:10:18

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016767-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRSON DE MIRANDA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Itamar Lima da Silva OAB - MT14828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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: 

1016767-49.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 28846920, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 11/02/2020 14:11:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014952-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR ROBERTO DA COSTA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-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: 

1014952-17.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte autora para, no 

prazo de 5 dias, manifestar-se ao cumprimento de sentença apresentado, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento por 

concordância. Assinado eletronicamente 11/02/2020 15:14:57

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004518-32.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDENE JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004518-32.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ZILDENE JOSE 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO 

GUERRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 12/03/2020 Hora: 

16:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 11 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: 1004522-69.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DE SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004522-69.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ELISANGELA DE 

SOUZA FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO 

GUERRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

12/03/2020 Hora: 17:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 11 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: 1004528-76.2020.8.11.0002

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

NAIM JOSE DOS REIS OAB - 241.031.281-00 (REPRESENTANTE)

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1004528-76.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:NAIM JOSE DOS 

REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AGLAIR FRANZONI SUZUKI 

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 Data: 12/03/2020 Hora: 

15:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 11 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: 1004531-31.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTHER SILVA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004531-31.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ESTHER SILVA 

DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

12/03/2020 Hora: 17:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 11 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: 1019580-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DE CAMPOS ALEXANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO OAB - MT11915-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO GONCALVES BARBOSA JUNIOR (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: 

1019580-49.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 12/03/2020 Hora: 15:40 

Assinado eletronicamente 11/02/2020 15:57:34

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015970-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO PAGELS LIMA VERDE (REQUERENTE)

MILENA VALADARES JORDAO (REQUERENTE)

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:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

123 VIAGENS E TURISMO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO OAB - MG129459 (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1015970-73.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: BRUNO 

CARLOS PEIXOTO - MT22408/O, GERSON LEVY RABONE PALMA - 

MT18609-O Advogados do(a) REQUERENTE: BRUNO CARLOS PEIXOTO - 

MT22408/O, GERSON LEVY RABONE PALMA - MT18609-O , para 

apresentar as contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 11 de 

fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA 

MORAES 11/02/2020 16:03:26

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009541-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDVIRGEN MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo n. 1009541-90.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: MORGANA 

KAMILA FREIRES DA SILVA - MT24230-O, para apresentar as 

contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 11 de fevereiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 11/02/2020 

16:06:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002763-70.2020.8.11.0002

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

NEUSA DA CONCEICAO RAMOS DEVAUX OAB - 004.938.381-71 

(REPRESENTANTE)

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (INTERESSADO)

 

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: 

1002763-70.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 12/03/2020 Hora: 14:55 

Assinado eletronicamente 11/02/2020 12:53:23

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013679-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILEIA LUCIA DE FIGUEIREDO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-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: 

1013679-03.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o patrono da parte credora para 

manifestar-se sobre o ID- 28089592, sob concordância tácita. Assinado 

eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 11/02/2020 12:55:12

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004377-13.2020.8.11.0002

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

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/O 

(ADVOGADO(A))

JULYANE LUCIA ALVES DE OLIVEIRA OAB - 039.320.651-31 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (INTERESSADO)

 

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: 

1004377-13.2020.8.11.0002 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 LEGÍVEL e colacionar aos autos procuração e 

demais declarações com data de emissão, conforme art. 654 §1º, do CC, 

sob pena de indeferimento da inicial. Assinado eletronicamente por: 

FRANCIELY MARINHO PORTELA 11/02/2020 12:57:04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004538-23.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLARINDO BRAZ DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO OAB - MT25986/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO IBI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004538-23.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:CLARINDO BRAZ 

DE FIGUEIREDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL AUGUSTO 

POLO PASSIVO: BANCO IBI 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: 12/03/2020 Hora: 17:25 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 11 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: 1004448-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO LUCINDO DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR DUARTE GOMES OAB - MT24560/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: 

1004448-15.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte autora para, no 

prazo de 15 dias, colacionar aos autos procuração com data de emissão, 

conforme art. 654 §1º, do CC, sob pena de indeferimento da inicial. 

Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

11/02/2020 13:15:59

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013650-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DJAVIER ALVES OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA COSTA ABDO OAB - MT20817-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1013650-50.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) INTERESSADO: BRUNA 

COSTA ABDO - MT20817-O, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42, § 2º, da Lei 

9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 11 de fevereiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 11/02/2020 16:12:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008435-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEITE DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE AUXILIADORA DE ALMEIDA BARROS FERREIRA OAB - 

MT15358/O-O (ADVOGADO(A))

LUIS ALBERTO LEITE FERREIRA OAB - MT26811/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ceres Bilate Baracat OAB - MT12869-O (ADVOGADO(A))

 

CONSIDERANDO O ERRO DO SISTEMA INFORMADO PELA PARTE, FAÇO 

A REPUBLICAÇÃO DA SENTENÇA: " Processo nº 

1008435-93.2019.8.11.0002 Reclamante: José Leite de Barros Reclamada: 

UNIMED Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico SENTENÇA Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas 

outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de 

auxiliar este juízo na formação do convencimento, delibero por julgar 

antecipadamente a lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. 

Do mérito: O Reclamante esclareceu na petição inicial que possui um plano 

de saúde junto à Reclamada, bem como, que se encontra em dia com suas 

obrigações. O Autor alegou que, em 25/02/2019, ao postular pela 

realização de um “tratamento ocular quimioterápico com anti-angiogenico” 

(conforme solicitação médica), teve o seu pedido negado pela Reclamada, 

motivo pelo qual, foi compelido a despender o valor de R$ 4.000,00 

referente a uma injeção intravítrea (proveniente do mencionado 

tratamento). O Postulante relatou que, em razão do descaso da 

Reclamada, bem como, considerando a possibilidade de uma segunda 

aplicação, formalizou uma reclamação junto ao PROCON no intuito de 

resolver a questão pacificamente, no entanto, não logrou êxito. O 

Demandante destacou ainda que, apesar de ter pugnado 

administrativamente pelo reembolso das despesas que teve de arcar, não 

obteve sucesso. Por entender que os fatos acima mencionados lhe 
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proporcionaram prejuízos de ordem moral e material, o Reclamante 

ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, a 

Reclamada esclareceu que, apesar de o procedimento “tratamento ocular 

quimioterápico com antiangiogênico” se encontrar no rol dos 

procedimentos de cobertura obrigatória, existem algumas diretrizes de 

utilização que devem ser respeitadas. A Ré sustentou não ter autorizado o 

procedimento em razão da indicação do médico assistente não condizer 

com nenhuma das diretrizes de utilização estabelecidas pela ANS. Por 

entender que não praticou nenhum ato ilícito e ainda, que inexistem danos 

materiais ou morais a serem indenizados (haja vista que a situação 

vivenciada pelo Reclamante não passou de um mero dissabor), a 

Reclamada pugnou pela improcedência da lide. Inicialmente, em 

consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, DEFIRO em favor do 

Reclamante a almejada inversão do ônus da prova. Após promover a 

análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento 

ao acervo documental protocolizado nos autos, tenho que o direito milita 

em favor das pretensões inaugurais. Consoante se extrai dos argumentos 

ventilados em sede de contestação, a própria Reclamada reconheceu que 

o procedimento outrora solicitado pelo Reclamante (“tratamento ocular 

quimioterápico com antiangiogênico”) se encontra no rol de procedimentos 

de cobertura obrigatória. No entanto, apesar de ter justificado a negativa 

do procedimento devido à solicitação médica não se enquadrar nas 

diretrizes de utilização estabelecidas pela ANS, tenho plena convicção de 

que a Reclamada incorreu em patente falha na prestação dos seus 

serviços. De fato, a Resolução Normativa nº 428/2017 da ANS, Anexo II, 

item/diretriz 74 (TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERÁPICO COM 

ANTIANGIOGÊNICO) faz menção a alguns critérios que devem ser 

adotados para fins possibilitar a autorização da cobertura. Contudo, 

embora a solicitação médica apresentada pelo Reclamante aparentemente 

não faça nenhuma referência específica acerca dos famigerados critérios 

previstos na mencionada Resolução, o fato é que nem mesmo a 

Reclamada se dignou em fazê-lo no momento da negativa de cobertura, o 

que, em tese, possibilitaria ao consumidor (ou ao profissional responsável 

pela solicitação do tratamento) sanar o vício e, conseguintemente, renovar 

o pedido para fins de realização do procedimento. A meu ver, de forma 

diversa do que genericamente quis fazer prevalecer a Reclamada, ainda 

que o profissional responsável pela solicitação do procedimento não tenha 

pontuado as diretrizes da Resolução Normativa, não subsiste nenhum 

motivo legítimo para que houvesse a negativa de cobertura. In casu, 

reitero que, além de a Ré não ter fundamentado de forma específica a 

recusa, o pedido elaborado pelo médico restou devidamente justificado e 

ainda, o Demandante se encontra absolutamente regular no que se refere 

ao adimplemento de suas mensalidades (conforme pode ser facilmente 

visualizado nos documentos que instruíram a inicial). A fim de fortalecer a 

fundamentação supra, segue abaixo, por analogia, uma decisão 

proveniente do TJRS: “Apelação cível. Seguros. Plano de saúde. Negativa 

de cobertura. Paciente diagnosticado com Maculopatia Diabética. 

Necessidade de realização de tratamento com injeções intravítreas. O fato 

de não haver o preenchimento das diretrizes de utilização, por si só, não é 

capaz de afastar a cobertura pleiteada. Caso concreto onde demonstrada 

a indicação do tratamento e o risco de perda da visão caso não realizado. 

Manutenção da distribuição do ônus da sucumbência realizada em 

sentença. Vedação de compensação da verba honorária. Apelo do autor 

não provido. Recurso adesivo parcialmente provido. (TJ-RS - AC: 

70078840162 RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 

14/03/2019, Sexta Câmara Cível).”. (Destaquei). De suma relevância 

registrar que, segundo consta da “Guia de Serviço Profissional” (c/c 

Declaração) anexada à inicial, a indicação clínica apresenta pelo 

profissional médico consistia em “hemorragia vítrea secundária a oclusão 

de ramo de veia central da retina em olho direito impedindo tratamento com 

fotocoagulação a laser”. A simples leitura da justificativa acima demonstra 

que os problemas apresentados no olho direito do Reclamante estavam 

impedindo o tratamento mediante fotocoagulação, o que, 

consequentemente, se revela uma justificativa totalmente plausível para a 

realização do procedimento que, por sua vez, restou injustamente negado 

pela Reclamada. Em decorrência da reprovável conduta da Reclamada, o 

Reclamante foi compelido a arcar com os custos do procedimento 

pretendido, fato este que, inegavelmente, não só lhe proporcionou 

prejuízos de ordem material, como também, fez emergir um flagrante ato 

ilícito por parte da Ré (artigo 186 do Código Civil). Logo, restando 

documentalmente comprovado que o Autor teve de despender a 

importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para realizar um 

procedimento que anteriormente lhe havia sido indevidamente negado 

(conforme “Nota Fiscal” anexa à exordial), bem como, que mesmo tendo 

formalizado administrativamente o pedido de ressarcimento (conforme 

“Protocolo de Reembolso” anexo à inicial), a Reclamada não se dignou em 

atende-lo, entendo que o mesmo faz jus em obter o devido ressarcimento, 

nos termos dos artigos 927 do Código Civil e artigo 6º, VI, do CDC. Já no 

que se refere à pretensão do Reclamante em ser indenizado a título de 

danos morais, entendo que a mesma igualmente reivindica a guarida deste 

juízo. A princípio, uma situação de descumprimento contratual (como 

ocorreu na presente demanda) não seria motivo suficiente para ensejar o 

reconhecimento da violação de qualquer atributo relacionado à 

personalidade do consumidor, especialmente porque, felizmente, o mesmo 

detinha à época dos fatos recursos financeiros para arcar com as 

despesas provenientes do procedimento injustamente negado pela 

Demandada. No entanto, conforme se extrai das considerações iniciais, o 

Reclamante tentou exaustivamente solucionar o problema na esfera 

administrativa, seja por meio de atendimento pessoal (conforme “Protocolo 

Presencial” e “Protocolo de Reembolso” anexos à exordial) ou ainda, 

mediante uma reclamação comprovadamente formalizada perante o 

PROCON. A meu ver, o martírio do Reclamante (em tentar resolver 

amigavelmente um problema que não deu causa) não pode ser ignorado, 

pois, está mais do que evidente não só a ocorrência de um desvio 

produtivo por parte do consumidor, como também, principalmente, o total 

descaso da Reclamada que, mesmo constatando a justificativa 

apresentada pelo médico do Reclamante e ainda, estando o beneficiário do 

plano de saúde adimplente com suas obrigações, quedou-se silente em 

auxiliar o Demandante. Acerca do “desvio produtivo” supramencionado, de 

suma importância registrar que, atualmente, o Superior Tribunal de Justiça 

vem contemplando o posicionamento acerca da configuração de abalo 

moral em favor de consumidores que despendem de seu tempo para 

resolver questões que deveriam ser solucionadas pelos fornecedores 

(Conforme Resp nº 1.634.851 – RJ. 3ª Turma do STJ. Relatora: Ministra 

Nancy Andrighi. Data do julgamento: 12/09/2017). Ainda que a Reclamada 

tente se esquivar de sua responsabilidade, cumpre registrar que, 

tratando-se o vínculo estabelecido entre as partes de uma relação de 

consumo (em que as condutas dos fornecedores são inequivocadamente 

norteadas pelo princípio do interesse econômico), a mesma assume todos 

os riscos de seu negócio, motivo pelo qual, deveria ter adotado todas as 

medidas preventivas que se fizessem necessárias para fins de evitar que 

consumidores como o Reclamante fossem eventualmente prejudicados, o 

que, definitivamente, não é o caso dos autos. Logo, considerando que 

negativa indevida do procedimento por parte da Reclamada, bem como, a 

indiferença da mesma em auxiliar o Reclamante, contribuíram diretamente 

para com os infortúnios vivenciados pelo consumidor, tenho que a Ré 

deverá ser civilmente responsabilizada. No que se refere à reparação do 

dano, por se tratar de uma relação regida pelo Código do Consumidor, 

incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O diploma consumerista preceitua em 

seu art. 14 que: “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” (Destaquei). Não há dúvida de que os fatos 

debatidos nos presentes autos provocaram transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral 

(superando a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos), uma vez que, 

apesar de ter buscado resolver amigavelmente o seu problema, ainda 

assim o Reclamante não logrou êxito. No tocante a prova do abalo imaterial 

suportado pelo Reclamante, entendo que a mesma não se revela 

necessária, pois, o prejuízo moral está intimamente concatenado ao ato 

ilícito irrefutavelmente praticado pela Reclamada. Quanto ao valor da 

indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Nesse sentido, segue abaixo uma jurisprudência do TJMG: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS IN RE 

IPSA - VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1 – (...). 2 - O 
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valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o 

grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos 

pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do 

autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais 

da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10000181439274001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 

10/02/2019).”. (Destaquei). Feitas as ponderações supracitadas, em 

homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem 

como, no intuito de evitar o locupletamento indevido do Reclamante, 

entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral 

em R$ 1.000,00 (hum mil reais). Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos 

termos do que preconiza o artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6º da Lei 

nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida 

na inicial, primeiramente para CONDENAR a Reclamada ao pagamento de 

uma indenização por danos materiais ao Reclamante no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), a ser devidamente corrigido pelo índice INPC, 

bem como, com incidência de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, 

ambos contabilizados a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou 

seja, a data de pagamento registrada na Nota Fiscal correspondente ao 

procedimento/tratamento médico (26/02/2019). Ademais, CONDENO a 

Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais ao 

Reclamante no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (súmula 

362 STJ), e ainda, acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao 

mês, contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil). Por fim, 

DEFIRO em favor do Reclamante os benefícios da gratuidade da justiça 

(artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Sem custas processuais e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação da 

MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 19 de dezembro de 2019. Kleber 

Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008435-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEITE DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE AUXILIADORA DE ALMEIDA BARROS FERREIRA OAB - 

MT15358/O-O (ADVOGADO(A))

LUIS ALBERTO LEITE FERREIRA OAB - MT26811/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ceres Bilate Baracat OAB - MT12869-O (ADVOGADO(A))

 

CONSIDERANDO O ERRO DO SISTEMA INFORMADO PELA PARTE, FAÇO 

A REPUBLICAÇÃO DA SENTENÇA: " Processo nº 

1008435-93.2019.8.11.0002 Reclamante: José Leite de Barros Reclamada: 

UNIMED Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico SENTENÇA Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas 

outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de 

auxiliar este juízo na formação do convencimento, delibero por julgar 

antecipadamente a lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. 

Do mérito: O Reclamante esclareceu na petição inicial que possui um plano 

de saúde junto à Reclamada, bem como, que se encontra em dia com suas 

obrigações. O Autor alegou que, em 25/02/2019, ao postular pela 

realização de um “tratamento ocular quimioterápico com anti-angiogenico” 

(conforme solicitação médica), teve o seu pedido negado pela Reclamada, 

motivo pelo qual, foi compelido a despender o valor de R$ 4.000,00 

referente a uma injeção intravítrea (proveniente do mencionado 

tratamento). O Postulante relatou que, em razão do descaso da 

Reclamada, bem como, considerando a possibilidade de uma segunda 

aplicação, formalizou uma reclamação junto ao PROCON no intuito de 

resolver a questão pacificamente, no entanto, não logrou êxito. O 

Demandante destacou ainda que, apesar de ter pugnado 

administrativamente pelo reembolso das despesas que teve de arcar, não 

obteve sucesso. Por entender que os fatos acima mencionados lhe 

proporcionaram prejuízos de ordem moral e material, o Reclamante 

ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, a 

Reclamada esclareceu que, apesar de o procedimento “tratamento ocular 

quimioterápico com antiangiogênico” se encontrar no rol dos 

procedimentos de cobertura obrigatória, existem algumas diretrizes de 

utilização que devem ser respeitadas. A Ré sustentou não ter autorizado o 

procedimento em razão da indicação do médico assistente não condizer 

com nenhuma das diretrizes de utilização estabelecidas pela ANS. Por 

entender que não praticou nenhum ato ilícito e ainda, que inexistem danos 

materiais ou morais a serem indenizados (haja vista que a situação 

vivenciada pelo Reclamante não passou de um mero dissabor), a 

Reclamada pugnou pela improcedência da lide. Inicialmente, em 

consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, DEFIRO em favor do 

Reclamante a almejada inversão do ônus da prova. Após promover a 

análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento 

ao acervo documental protocolizado nos autos, tenho que o direito milita 

em favor das pretensões inaugurais. Consoante se extrai dos argumentos 

ventilados em sede de contestação, a própria Reclamada reconheceu que 

o procedimento outrora solicitado pelo Reclamante (“tratamento ocular 

quimioterápico com antiangiogênico”) se encontra no rol de procedimentos 

de cobertura obrigatória. No entanto, apesar de ter justificado a negativa 

do procedimento devido à solicitação médica não se enquadrar nas 

diretrizes de utilização estabelecidas pela ANS, tenho plena convicção de 

que a Reclamada incorreu em patente falha na prestação dos seus 

serviços. De fato, a Resolução Normativa nº 428/2017 da ANS, Anexo II, 

item/diretriz 74 (TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERÁPICO COM 

ANTIANGIOGÊNICO) faz menção a alguns critérios que devem ser 

adotados para fins possibilitar a autorização da cobertura. Contudo, 

embora a solicitação médica apresentada pelo Reclamante aparentemente 

não faça nenhuma referência específica acerca dos famigerados critérios 

previstos na mencionada Resolução, o fato é que nem mesmo a 

Reclamada se dignou em fazê-lo no momento da negativa de cobertura, o 

que, em tese, possibilitaria ao consumidor (ou ao profissional responsável 

pela solicitação do tratamento) sanar o vício e, conseguintemente, renovar 

o pedido para fins de realização do procedimento. A meu ver, de forma 

diversa do que genericamente quis fazer prevalecer a Reclamada, ainda 

que o profissional responsável pela solicitação do procedimento não tenha 

pontuado as diretrizes da Resolução Normativa, não subsiste nenhum 

motivo legítimo para que houvesse a negativa de cobertura. In casu, 

reitero que, além de a Ré não ter fundamentado de forma específica a 

recusa, o pedido elaborado pelo médico restou devidamente justificado e 

ainda, o Demandante se encontra absolutamente regular no que se refere 

ao adimplemento de suas mensalidades (conforme pode ser facilmente 

visualizado nos documentos que instruíram a inicial). A fim de fortalecer a 

fundamentação supra, segue abaixo, por analogia, uma decisão 

proveniente do TJRS: “Apelação cível. Seguros. Plano de saúde. Negativa 

de cobertura. Paciente diagnosticado com Maculopatia Diabética. 

Necessidade de realização de tratamento com injeções intravítreas. O fato 

de não haver o preenchimento das diretrizes de utilização, por si só, não é 

capaz de afastar a cobertura pleiteada. Caso concreto onde demonstrada 

a indicação do tratamento e o risco de perda da visão caso não realizado. 

Manutenção da distribuição do ônus da sucumbência realizada em 

sentença. Vedação de compensação da verba honorária. Apelo do autor 

não provido. Recurso adesivo parcialmente provido. (TJ-RS - AC: 

70078840162 RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 

14/03/2019, Sexta Câmara Cível).”. (Destaquei). De suma relevância 

registrar que, segundo consta da “Guia de Serviço Profissional” (c/c 

Declaração) anexada à inicial, a indicação clínica apresenta pelo 

profissional médico consistia em “hemorragia vítrea secundária a oclusão 

de ramo de veia central da retina em olho direito impedindo tratamento com 

fotocoagulação a laser”. A simples leitura da justificativa acima demonstra 

que os problemas apresentados no olho direito do Reclamante estavam 

impedindo o tratamento mediante fotocoagulação, o que, 
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consequentemente, se revela uma justificativa totalmente plausível para a 

realização do procedimento que, por sua vez, restou injustamente negado 

pela Reclamada. Em decorrência da reprovável conduta da Reclamada, o 

Reclamante foi compelido a arcar com os custos do procedimento 

pretendido, fato este que, inegavelmente, não só lhe proporcionou 

prejuízos de ordem material, como também, fez emergir um flagrante ato 

ilícito por parte da Ré (artigo 186 do Código Civil). Logo, restando 

documentalmente comprovado que o Autor teve de despender a 

importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para realizar um 

procedimento que anteriormente lhe havia sido indevidamente negado 

(conforme “Nota Fiscal” anexa à exordial), bem como, que mesmo tendo 

formalizado administrativamente o pedido de ressarcimento (conforme 

“Protocolo de Reembolso” anexo à inicial), a Reclamada não se dignou em 

atende-lo, entendo que o mesmo faz jus em obter o devido ressarcimento, 

nos termos dos artigos 927 do Código Civil e artigo 6º, VI, do CDC. Já no 

que se refere à pretensão do Reclamante em ser indenizado a título de 

danos morais, entendo que a mesma igualmente reivindica a guarida deste 

juízo. A princípio, uma situação de descumprimento contratual (como 

ocorreu na presente demanda) não seria motivo suficiente para ensejar o 

reconhecimento da violação de qualquer atributo relacionado à 

personalidade do consumidor, especialmente porque, felizmente, o mesmo 

detinha à época dos fatos recursos financeiros para arcar com as 

despesas provenientes do procedimento injustamente negado pela 

Demandada. No entanto, conforme se extrai das considerações iniciais, o 

Reclamante tentou exaustivamente solucionar o problema na esfera 

administrativa, seja por meio de atendimento pessoal (conforme “Protocolo 

Presencial” e “Protocolo de Reembolso” anexos à exordial) ou ainda, 

mediante uma reclamação comprovadamente formalizada perante o 

PROCON. A meu ver, o martírio do Reclamante (em tentar resolver 

amigavelmente um problema que não deu causa) não pode ser ignorado, 

pois, está mais do que evidente não só a ocorrência de um desvio 

produtivo por parte do consumidor, como também, principalmente, o total 

descaso da Reclamada que, mesmo constatando a justificativa 

apresentada pelo médico do Reclamante e ainda, estando o beneficiário do 

plano de saúde adimplente com suas obrigações, quedou-se silente em 

auxiliar o Demandante. Acerca do “desvio produtivo” supramencionado, de 

suma importância registrar que, atualmente, o Superior Tribunal de Justiça 

vem contemplando o posicionamento acerca da configuração de abalo 

moral em favor de consumidores que despendem de seu tempo para 

resolver questões que deveriam ser solucionadas pelos fornecedores 

(Conforme Resp nº 1.634.851 – RJ. 3ª Turma do STJ. Relatora: Ministra 

Nancy Andrighi. Data do julgamento: 12/09/2017). Ainda que a Reclamada 

tente se esquivar de sua responsabilidade, cumpre registrar que, 

tratando-se o vínculo estabelecido entre as partes de uma relação de 

consumo (em que as condutas dos fornecedores são inequivocadamente 

norteadas pelo princípio do interesse econômico), a mesma assume todos 

os riscos de seu negócio, motivo pelo qual, deveria ter adotado todas as 

medidas preventivas que se fizessem necessárias para fins de evitar que 

consumidores como o Reclamante fossem eventualmente prejudicados, o 

que, definitivamente, não é o caso dos autos. Logo, considerando que 

negativa indevida do procedimento por parte da Reclamada, bem como, a 

indiferença da mesma em auxiliar o Reclamante, contribuíram diretamente 

para com os infortúnios vivenciados pelo consumidor, tenho que a Ré 

deverá ser civilmente responsabilizada. No que se refere à reparação do 

dano, por se tratar de uma relação regida pelo Código do Consumidor, 

incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O diploma consumerista preceitua em 

seu art. 14 que: “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” (Destaquei). Não há dúvida de que os fatos 

debatidos nos presentes autos provocaram transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral 

(superando a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos), uma vez que, 

apesar de ter buscado resolver amigavelmente o seu problema, ainda 

assim o Reclamante não logrou êxito. No tocante a prova do abalo imaterial 

suportado pelo Reclamante, entendo que a mesma não se revela 

necessária, pois, o prejuízo moral está intimamente concatenado ao ato 

ilícito irrefutavelmente praticado pela Reclamada. Quanto ao valor da 

indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Nesse sentido, segue abaixo uma jurisprudência do TJMG: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS IN RE 

IPSA - VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1 – (...). 2 - O 

valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o 

grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos 

pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do 

autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais 

da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10000181439274001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 

10/02/2019).”. (Destaquei). Feitas as ponderações supracitadas, em 

homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem 

como, no intuito de evitar o locupletamento indevido do Reclamante, 

entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral 

em R$ 1.000,00 (hum mil reais). Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos 

termos do que preconiza o artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6º da Lei 

nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida 

na inicial, primeiramente para CONDENAR a Reclamada ao pagamento de 

uma indenização por danos materiais ao Reclamante no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), a ser devidamente corrigido pelo índice INPC, 

bem como, com incidência de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, 

ambos contabilizados a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou 

seja, a data de pagamento registrada na Nota Fiscal correspondente ao 

procedimento/tratamento médico (26/02/2019). Ademais, CONDENO a 

Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais ao 

Reclamante no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (súmula 

362 STJ), e ainda, acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao 

mês, contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil). Por fim, 

DEFIRO em favor do Reclamante os benefícios da gratuidade da justiça 

(artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Sem custas processuais e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação da 

MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 19 de dezembro de 2019. Kleber 

Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008435-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEITE DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE AUXILIADORA DE ALMEIDA BARROS FERREIRA OAB - 

MT15358/O-O (ADVOGADO(A))

LUIS ALBERTO LEITE FERREIRA OAB - MT26811/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ceres Bilate Baracat OAB - MT12869-O (ADVOGADO(A))

 

CONSIDERANDO O ERRO DO SISTEMA INFORMADO PELA PARTE, FAÇO 

A REPUBLICAÇÃO DA SENTENÇA: " Processo nº 

1008435-93.2019.8.11.0002 Reclamante: José Leite de Barros Reclamada: 

UNIMED Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico SENTENÇA Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 
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9.099/95. Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas 

outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de 

auxiliar este juízo na formação do convencimento, delibero por julgar 

antecipadamente a lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. 

Do mérito: O Reclamante esclareceu na petição inicial que possui um plano 

de saúde junto à Reclamada, bem como, que se encontra em dia com suas 

obrigações. O Autor alegou que, em 25/02/2019, ao postular pela 

realização de um “tratamento ocular quimioterápico com anti-angiogenico” 

(conforme solicitação médica), teve o seu pedido negado pela Reclamada, 

motivo pelo qual, foi compelido a despender o valor de R$ 4.000,00 

referente a uma injeção intravítrea (proveniente do mencionado 

tratamento). O Postulante relatou que, em razão do descaso da 

Reclamada, bem como, considerando a possibilidade de uma segunda 

aplicação, formalizou uma reclamação junto ao PROCON no intuito de 

resolver a questão pacificamente, no entanto, não logrou êxito. O 

Demandante destacou ainda que, apesar de ter pugnado 

administrativamente pelo reembolso das despesas que teve de arcar, não 

obteve sucesso. Por entender que os fatos acima mencionados lhe 

proporcionaram prejuízos de ordem moral e material, o Reclamante 

ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, a 

Reclamada esclareceu que, apesar de o procedimento “tratamento ocular 

quimioterápico com antiangiogênico” se encontrar no rol dos 

procedimentos de cobertura obrigatória, existem algumas diretrizes de 

utilização que devem ser respeitadas. A Ré sustentou não ter autorizado o 

procedimento em razão da indicação do médico assistente não condizer 

com nenhuma das diretrizes de utilização estabelecidas pela ANS. Por 

entender que não praticou nenhum ato ilícito e ainda, que inexistem danos 

materiais ou morais a serem indenizados (haja vista que a situação 

vivenciada pelo Reclamante não passou de um mero dissabor), a 

Reclamada pugnou pela improcedência da lide. Inicialmente, em 

consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, DEFIRO em favor do 

Reclamante a almejada inversão do ônus da prova. Após promover a 

análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento 

ao acervo documental protocolizado nos autos, tenho que o direito milita 

em favor das pretensões inaugurais. Consoante se extrai dos argumentos 

ventilados em sede de contestação, a própria Reclamada reconheceu que 

o procedimento outrora solicitado pelo Reclamante (“tratamento ocular 

quimioterápico com antiangiogênico”) se encontra no rol de procedimentos 

de cobertura obrigatória. No entanto, apesar de ter justificado a negativa 

do procedimento devido à solicitação médica não se enquadrar nas 

diretrizes de utilização estabelecidas pela ANS, tenho plena convicção de 

que a Reclamada incorreu em patente falha na prestação dos seus 

serviços. De fato, a Resolução Normativa nº 428/2017 da ANS, Anexo II, 

item/diretriz 74 (TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERÁPICO COM 

ANTIANGIOGÊNICO) faz menção a alguns critérios que devem ser 

adotados para fins possibilitar a autorização da cobertura. Contudo, 

embora a solicitação médica apresentada pelo Reclamante aparentemente 

não faça nenhuma referência específica acerca dos famigerados critérios 

previstos na mencionada Resolução, o fato é que nem mesmo a 

Reclamada se dignou em fazê-lo no momento da negativa de cobertura, o 

que, em tese, possibilitaria ao consumidor (ou ao profissional responsável 

pela solicitação do tratamento) sanar o vício e, conseguintemente, renovar 

o pedido para fins de realização do procedimento. A meu ver, de forma 

diversa do que genericamente quis fazer prevalecer a Reclamada, ainda 

que o profissional responsável pela solicitação do procedimento não tenha 

pontuado as diretrizes da Resolução Normativa, não subsiste nenhum 

motivo legítimo para que houvesse a negativa de cobertura. In casu, 

reitero que, além de a Ré não ter fundamentado de forma específica a 

recusa, o pedido elaborado pelo médico restou devidamente justificado e 

ainda, o Demandante se encontra absolutamente regular no que se refere 

ao adimplemento de suas mensalidades (conforme pode ser facilmente 

visualizado nos documentos que instruíram a inicial). A fim de fortalecer a 

fundamentação supra, segue abaixo, por analogia, uma decisão 

proveniente do TJRS: “Apelação cível. Seguros. Plano de saúde. Negativa 

de cobertura. Paciente diagnosticado com Maculopatia Diabética. 

Necessidade de realização de tratamento com injeções intravítreas. O fato 

de não haver o preenchimento das diretrizes de utilização, por si só, não é 

capaz de afastar a cobertura pleiteada. Caso concreto onde demonstrada 

a indicação do tratamento e o risco de perda da visão caso não realizado. 

Manutenção da distribuição do ônus da sucumbência realizada em 

sentença. Vedação de compensação da verba honorária. Apelo do autor 

não provido. Recurso adesivo parcialmente provido. (TJ-RS - AC: 

70078840162 RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 

14/03/2019, Sexta Câmara Cível).”. (Destaquei). De suma relevância 

registrar que, segundo consta da “Guia de Serviço Profissional” (c/c 

Declaração) anexada à inicial, a indicação clínica apresenta pelo 

profissional médico consistia em “hemorragia vítrea secundária a oclusão 

de ramo de veia central da retina em olho direito impedindo tratamento com 

fotocoagulação a laser”. A simples leitura da justificativa acima demonstra 

que os problemas apresentados no olho direito do Reclamante estavam 

impedindo o tratamento mediante fotocoagulação, o que, 

consequentemente, se revela uma justificativa totalmente plausível para a 

realização do procedimento que, por sua vez, restou injustamente negado 

pela Reclamada. Em decorrência da reprovável conduta da Reclamada, o 

Reclamante foi compelido a arcar com os custos do procedimento 

pretendido, fato este que, inegavelmente, não só lhe proporcionou 

prejuízos de ordem material, como também, fez emergir um flagrante ato 

ilícito por parte da Ré (artigo 186 do Código Civil). Logo, restando 

documentalmente comprovado que o Autor teve de despender a 

importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para realizar um 

procedimento que anteriormente lhe havia sido indevidamente negado 

(conforme “Nota Fiscal” anexa à exordial), bem como, que mesmo tendo 

formalizado administrativamente o pedido de ressarcimento (conforme 

“Protocolo de Reembolso” anexo à inicial), a Reclamada não se dignou em 

atende-lo, entendo que o mesmo faz jus em obter o devido ressarcimento, 

nos termos dos artigos 927 do Código Civil e artigo 6º, VI, do CDC. Já no 

que se refere à pretensão do Reclamante em ser indenizado a título de 

danos morais, entendo que a mesma igualmente reivindica a guarida deste 

juízo. A princípio, uma situação de descumprimento contratual (como 

ocorreu na presente demanda) não seria motivo suficiente para ensejar o 

reconhecimento da violação de qualquer atributo relacionado à 

personalidade do consumidor, especialmente porque, felizmente, o mesmo 

detinha à época dos fatos recursos financeiros para arcar com as 

despesas provenientes do procedimento injustamente negado pela 

Demandada. No entanto, conforme se extrai das considerações iniciais, o 

Reclamante tentou exaustivamente solucionar o problema na esfera 

administrativa, seja por meio de atendimento pessoal (conforme “Protocolo 

Presencial” e “Protocolo de Reembolso” anexos à exordial) ou ainda, 

mediante uma reclamação comprovadamente formalizada perante o 

PROCON. A meu ver, o martírio do Reclamante (em tentar resolver 

amigavelmente um problema que não deu causa) não pode ser ignorado, 

pois, está mais do que evidente não só a ocorrência de um desvio 

produtivo por parte do consumidor, como também, principalmente, o total 

descaso da Reclamada que, mesmo constatando a justificativa 

apresentada pelo médico do Reclamante e ainda, estando o beneficiário do 

plano de saúde adimplente com suas obrigações, quedou-se silente em 

auxiliar o Demandante. Acerca do “desvio produtivo” supramencionado, de 

suma importância registrar que, atualmente, o Superior Tribunal de Justiça 

vem contemplando o posicionamento acerca da configuração de abalo 

moral em favor de consumidores que despendem de seu tempo para 

resolver questões que deveriam ser solucionadas pelos fornecedores 

(Conforme Resp nº 1.634.851 – RJ. 3ª Turma do STJ. Relatora: Ministra 

Nancy Andrighi. Data do julgamento: 12/09/2017). Ainda que a Reclamada 

tente se esquivar de sua responsabilidade, cumpre registrar que, 

tratando-se o vínculo estabelecido entre as partes de uma relação de 

consumo (em que as condutas dos fornecedores são inequivocadamente 

norteadas pelo princípio do interesse econômico), a mesma assume todos 

os riscos de seu negócio, motivo pelo qual, deveria ter adotado todas as 

medidas preventivas que se fizessem necessárias para fins de evitar que 

consumidores como o Reclamante fossem eventualmente prejudicados, o 

que, definitivamente, não é o caso dos autos. Logo, considerando que 

negativa indevida do procedimento por parte da Reclamada, bem como, a 

indiferença da mesma em auxiliar o Reclamante, contribuíram diretamente 

para com os infortúnios vivenciados pelo consumidor, tenho que a Ré 

deverá ser civilmente responsabilizada. No que se refere à reparação do 

dano, por se tratar de uma relação regida pelo Código do Consumidor, 

incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O diploma consumerista preceitua em 

seu art. 14 que: “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” (Destaquei). Não há dúvida de que os fatos 

debatidos nos presentes autos provocaram transtornos, aflição e 
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angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral 

(superando a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos), uma vez que, 

apesar de ter buscado resolver amigavelmente o seu problema, ainda 

assim o Reclamante não logrou êxito. No tocante a prova do abalo imaterial 

suportado pelo Reclamante, entendo que a mesma não se revela 

necessária, pois, o prejuízo moral está intimamente concatenado ao ato 

ilícito irrefutavelmente praticado pela Reclamada. Quanto ao valor da 

indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Nesse sentido, segue abaixo uma jurisprudência do TJMG: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS IN RE 

IPSA - VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1 – (...). 2 - O 

valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o 

grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos 

pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do 

autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais 

da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10000181439274001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 

10/02/2019).”. (Destaquei). Feitas as ponderações supracitadas, em 

homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem 

como, no intuito de evitar o locupletamento indevido do Reclamante, 

entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral 

em R$ 1.000,00 (hum mil reais). Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos 

termos do que preconiza o artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6º da Lei 

nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida 

na inicial, primeiramente para CONDENAR a Reclamada ao pagamento de 

uma indenização por danos materiais ao Reclamante no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), a ser devidamente corrigido pelo índice INPC, 

bem como, com incidência de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, 

ambos contabilizados a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou 

seja, a data de pagamento registrada na Nota Fiscal correspondente ao 

procedimento/tratamento médico (26/02/2019). Ademais, CONDENO a 

Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais ao 

Reclamante no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (súmula 

362 STJ), e ainda, acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao 

mês, contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil). Por fim, 

DEFIRO em favor do Reclamante os benefícios da gratuidade da justiça 

(artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Sem custas processuais e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação da 

MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 19 de dezembro de 2019. Kleber 

Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013792-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CALITA DA GLORIA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-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: 

1013792-54.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o patrono da parte credora para 

manifestar-se sobre o pagamento voluntário do devedor sob concordância 

tácita. Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

10/02/2020 15:43:33

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013755-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANY ROCA DA CUNHA BIANCHINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT16236-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: 

1013755-27.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para manifestar-se 

acerca dos embargos ao ID - 27674806, no prazo legal. Assinado 

eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 10/02/2020 15:48:08

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015007-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MILANY DAIANE DA SILVA XAVIER (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)

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: 

1015007-65.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o patrono da parte recorrida para 

contrarrazões ao ID 28991916 , no prazo legal. Assinado eletronicamente 

por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 10/02/2020 16:19:22

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004541-75.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE PEREIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004541-75.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:SOLANGE 

PEREIRA RAMOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO 

GUERRA POLO PASSIVO: BANCO TRIANGULO 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: 

13/03/2020 Hora: 12:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 11 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: 1009931-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

STENIO OSIAS OLIVEIRA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA OAB - MT21606-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBAZAR.COM.BR. LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1009931-60.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: TALLITA 

ROSA CRUZ DE ALMEIDA - MT21606-O, para apresentar as 

contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 11 de fevereiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 11/02/2020 

16:14:46

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004542-60.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTIANE MUNIZ DE SOUZA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REU)

 

PROCESSO n. 1004542-60.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:KATIA 

CRISTIANE MUNIZ DE SOUZA DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: VINICIUS YULE PARDI POLO PASSIVO: DEPARTAMENTO 

DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE 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: 

13/03/2020 Hora: 12:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 11 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: 1001472-35.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY MARIA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1001472-35.2020.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) AUTOR: FERNANDA 

DOMINGAS RONDON - MT21853/O, para manifestar requerendo o que 

entender de direito acerca da Petição e demais documentos juntados no ID 

Nº 28858290, no prazo de 05 (cinco) dias. VÁRZEA GRANDE, 11 de 

fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA 

MORAES 11/02/2020 16:20:27

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014360-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA BATISTA DOS SANTOS (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))

 

Processo n. 1014360-70.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ 

FERNANDO DA SILVA - MT17657-O, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42, § 2º, da Lei 

9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 11 de fevereiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 11/02/2020 16:23:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018868-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (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: 

1018868-59.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 11/03/2020 Hora: 15:40 

Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

11/02/2020 12:52:21

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004547-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVELTON CORREIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004547-82.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ELIVELTON 

CORREIA DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

ANTONIO GUERRA 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: 13/03/2020 Hora: 13:10 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 11 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: 1019905-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DOS SANTOS IGESCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO 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: 

1019905-24.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 12/03/2020 Hora: 14:40 

Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

11/02/2020 12:47:58

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010530-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI OAB - MT24754/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VALCIR PERES DIONEZIO (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: 

1010530-96.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 12/03/2020 Hora: 14:55 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

11/02/2020 17:03:12

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000467-75.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA OAB - MT17399-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BASTOS NETO & SILVA BASTOS 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: 

1000467-75.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 12/03/2020 Hora: 16:25 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

11/02/2020 17:21:04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016019-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

XAVIER IBARROLA MATOZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/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))

 

Processo n. 1016019-17.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR - MT16873/O, para apresentar as 

contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 11 de fevereiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 11/02/2020 

17:23:32

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004552-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SARAH ALINE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004552-07.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:SARAH ALINE 

SOUSA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO 

GUERRA 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: 13/03/2020 Hora: 

13:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 11 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: 1004510-55.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLOBAL GARDEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO BARRETO DOS SANTOS OAB - SP327157 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS WENDER CURVO RONDON (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: 

1004510-55.2020.8.11.0002 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,documentos pessoais dos sócios 

administradores da empresa e procuração com data de emissão recente, 

haja vista a apresentado no processo estar com data de 2015, conforme 

art. 654 §1º, do CC recente, sob pena de indeferimento da inicial Assinado 

eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 11/02/2020 

17:32:57

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004511-40.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELLEN ROSALINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-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: 

1004511-40.2020.8.11.0002 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: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 11/02/2020 

17:36:09

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016517-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME TRUGILLO PELLOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSUE GRACINDO ALVES OAB - MT12522-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))

 

Processo n. 1016517-16.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: JOSUE 

GRACINDO ALVES - MT12522-O, para apresentar as contrarrazões aos 

embargos de declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. VÁRZEA GRANDE, 

11 de fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA 

MORAES 11/02/2020 17:40:02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013206-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY GASPAR DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERASMO CARLOS FURTADO CATUNDA OAB - MT16629/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))
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Processo n. 1013206-17.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: MARCO 

ANDRÉ HONDA FLORES - MT9708-S, para apresentar as contrarrazões 

aos embargos de declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. VÁRZEA 

GRANDE, 11 de fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA 

DA SILVA MORAES 11/02/2020 17:41:52

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008540-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALDETE DE CARVALHO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo n. 1008540-70.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: BERNARDO 

RIEGEL COELHO - RJ0164014A, FERNANDA RIBEIRO DAROLD - 

MT0012037A-O, para apresentar as contrarrazões ao recurso, no prazo 

de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA 

GRANDE, 11 de fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA 

DA SILVA MORAES 11/02/2020 17:58:22

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008540-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALDETE DE CARVALHO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo n. 1008540-70.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O, para apresentar as 

contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 11 de fevereiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 11/02/2020 

17:58:38

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012795-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LACENI CEZARIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO GOMES DOS SANTOS OAB - MT0021610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo n. 1012795-71.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O, para apresentar as 

contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

VÁRZEA GRANDE, 11 de fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente 

por: MAIRA DA SILVA MORAES 11/02/2020 17:59:41

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004531-31.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTHER SILVA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR 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: 

1004531-31.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte autora para, no 

prazo de 15 dias, colacionar aos autos procuração com data de emissão 

recente, conforme art. 654 §1º, do CC, sob pena de indeferimento da 

inicial. Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA 

OLIVEIRA 11/02/2020 18:01:13

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016647-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

KATIANE CRISTINE SALES MOREIRA ACOSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1016647-06.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: JOAO 

PAULO BARRETO TAVARES - MT15363-OAdvogado do(a) REQUERENTE: 

JOAO PAULO BARRETO TAVARES - MT15363-O, para apresentar as 

contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 11 de fevereiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 11/02/2020 

18:01:59

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020105-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME MATHEUS VILAS BOAS RODRIGUES (REQUERENTE)

MAGNA SUELI VILAS BOAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT7329-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS RIBEIRO AMARO (REQUERIDO)

PEDRO LINO DA SILVA (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: 

1020105-31.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre a AR NEGATIVO, juntado no 

ID 28190078 , sob pena de arquivamento. Assinado eletronicamente por: 

VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 11/02/2020 18:31:05

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008911-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO EVOLUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELLA CRISTINA EZIQUIEL SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE OAB - MT19689-O 

(ADVOGADO(A))

SANDRA FORTUNATO UEMA OAB - MT22917/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 
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VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1008911-34.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 28993569, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 11/02/2020 18:28:59

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011528-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAYZELAINE VILALVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CAMPELLO TORRES NETO OAB - RJ122539-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: 

1011528-64.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 28993569, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 11/02/2020 18:30:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016348-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA VEIGA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT7329-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATAN MARTINS AMORIM (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: 

1016348-29.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre a AR NEGATIVO, juntado no 

ID 29099866, sob pena de arquivamento. Assinado eletronicamente por: 

VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 11/02/2020 18:52:13

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019831-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRASILINA LEMES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABRAHAM LINCOLN DE BARROS FERREIRA OAB - MT8777-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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019831-67.2019.8.11.0002. INTERESSADO: BRASILINA LEMES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Em análise aos autos, depreende-se que a parte 

Requerente deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, 

em que pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou justificativa 

alguma para a ausência. Em razão do não comparecimento da parte autora 

à audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Posto isso, destaca-se que em âmbito de juizados 

especiais, é imprescindível a participação das partes em todas as 

audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 

9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos 

previstos em lei. I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. (...) Nesse sentido é o entendimento 

jurisprudencial, in verbis: O legislador atribuiu tal importância à conciliação 

que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo sérias 

sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a autora, a 

extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP 1º Colégio Recursal da Capital 

do Estado de São Paulo). (grifo nosso). Feita essa consideração, com 

escoro no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito. Condeno a 

parte Requerente ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

ENUNCIADO FONAJE 2009: Enunciado 28 - Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas. Revogo a liminar concedida. ARQUIVE-SE o 

processo com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017658-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDE DAIANE DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017658-70.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LEIDE DAIANE DA SILVA 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Em análise aos autos, 

depreende-se que a parte Requerente deixou de comparecer à audiência 

de tentativa de conciliação, em que pese ter sido devidamente intimada, e 

não apresentou justificativa alguma para a ausência. Em razão do não 

comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há senão 

extinguir o processo sem julgamento do mérito. Posto isso, destaca-se que 

em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a participação das 

partes em todas as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 

51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o processo além 

dos casos previstos em lei. I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. (...) Nesse sentido é o 

entendimento jurisprudencial, in verbis: O legislador atribuiu tal importância 

à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo 

sérias sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a 

autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP 1º Colégio Recursal 

da Capital do Estado de São Paulo). (grifo nosso). Feita essa 

consideração, com escoro no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso I, da 

Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: Enunciado 28 - 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. Revogo a liminar 

concedida. ARQUIVE-SE o processo com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003775-22.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR MOURA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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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: LINDOMAR MOURA MATOS Endereço: 

Inexistente, Inexistente, Inexistente, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 

Senhor(a) LINDOMAR MOURA MATOS: 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. 

1003775-22.2020.8.11.0002 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: 12:45 

REQUERENTE: LINDOMAR MOURA MATOS Advogado do(a) REQUERENTE: 

RAFAEL CELINO DA SILVA - MT0012961A 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, 11 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: 1003965-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DO NASCIMENTO BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS 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 CAROLINA DO NASCIMENTO BARROS 

Endereço: RUA TREZENTOS, 10, QUADRA 83, NOVA FRONTEIRA, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78148-772 Senhor(a) ANA CAROLINA DO 

NASCIMENTO BARROS: 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. 

1003965-82.2020.8.11.0002 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: 11/03/2020 Hora: 13:15 REQUERENTE: ANA 

CAROLINA DO NASCIMENTO BARROS Advogados do(a) REQUERENTE: 

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA - MT0008860A, LUCAS SOUZA DIAS - 

MT23098/O REQUERIDO(A): SKY BRASIL SERVIÇOS 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, 11 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: 1003953-68.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MATTOS DE SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE YULE DE BARROS FIGUEIREDO OAB - MT27951/O 

(ADVOGADO(A))

DANILO RUIZ RODRIGUES OAB - MT26081/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DURVAL ANGELINO DA COSTA (REU)

 

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: 1004226-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON OLIVEIRA ROCHA (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)

 

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: ROBSON OLIVEIRA ROCHA Endereço: RUA 

NAPOLEÃO JOSÉ DA COSTA, 222, (LOT C SUL), CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-090 Senhor(a) ROBSON OLIVEIRA ROCHA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 
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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. 1004226-47.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.151,44 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: 13:30 REQUERENTE: ROBSON OLIVEIRA 

ROCHA Advogados do(a) REQUERENTE: JADILTON ARAUJO SANTANA - 

MT18646-E, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - MT22797-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, 11 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: 1004182-28.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS JUNIO DE CAMPOS FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(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: VINICIUS JUNIO DE CAMPOS FRANCA Endereço: 

rua 16, 17, - DE 7847/7848 AO FIM, Res. São Benedito, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78150-000 Senhor(a) VINICIUS JUNIO DE CAMPOS FRANCA: 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. 1004182-28.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 8.340,00 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: 11/03/2020 Hora: 13:30 

REQUERENTE: VINICIUS JUNIO DE CAMPOS FRANCA Advogado do(a) 

REQUERENTE: MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - MT16873/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, 11 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: 1003225-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMENTINA BATISTA DA SILVA SEKIGUCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM OAB - MT15131/O 

(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: CLEMENTINA BATISTA DA SILVA SEKIGUCHI 

Endereço: RUA E, 7, quadra 19, Helio Ponce Arruda, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78110-700 Senhor(a) CLEMENTINA BATISTA DA SILVA 

SEKIGUCHI: 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. 1003225-27.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 20.255,94 ESPÉCIE: [Pagamento, 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: 13:45 

REQUERENTE: CLEMENTINA BATISTA DA SILVA SEKIGUCHI Advogado 

do(a) REQUERENTE: MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM - MT15131/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, 11 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 
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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: 1006386-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS ALVES SOARES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANINE DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT21653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-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 Processo n. 1006386-79.2019.8.11.0002 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 (id. 25272427) no prazo legal Várzea Grande, 11 de fevereiro 

de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004439-53.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAISON DA SILVA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/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: JAISON DA SILVA MARTINS Endereço: RUA F, 

04, QDA 04 LOTE 15, PARQUE DEL REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78150-000 Senhor(a) JAISON DA SILVA MARTINS: 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. 1004439-53.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.090,24 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: 11/03/2020 

Hora: 13:45 AUTOR: JAISON DA SILVA MARTINS Advogado do(a) 

AUTOR: JULIANO JOSE OJEDA NUNES - MT23840/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, 11 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: 1004447-30.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLI DIAS FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYLVIO FEITOSA DE FREITAS OAB - MT16461-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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: GABRIELLI DIAS FERNANDES Endereço: Rua 

Antônio João, s/n, 204, COND. PARQUE CHAPADA DO SOL, Centro-Sul, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-901 Senhor(a) GABRIELLI DIAS 

FERNANDES: 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. 1004447-30.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 41.800,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Fornecimento 

de Energia Elétrica, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 

Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

11/03/2020 Hora: 14:00 AUTOR: GABRIELLI DIAS FERNANDES Advogado 

do(a) AUTOR: SYLVIO FEITOSA DE FREITAS - MT16461-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, 11 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 
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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: 1012598-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO DIORGINNY DE MORAES (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:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-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: PABLO DIORGINNY DE MORAES Endereço: RUA 

ÍRIS DE SIQUEIRA, 08, (LOT MARINGÁ III) QDA 18, PARQUE DO LAGO, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78120-422 Senhor(a) PABLO DIORGINNY 

DE MORAES: 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. 1012598-19.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.199,80 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 21/11/2019 Hora: 16:00 REQUERENTE: PABLO DIORGINNY DE 

MORAES Advogados do(a) REQUERENTE: JADILTON ARAUJO SANTANA 

- MT18646-E, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - MT22797-O 

REQUERIDO(A): TIM CELULAR 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, 15 de outubro 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: 1004271-51.2020.8.11.0002

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

IVONETE MACAUBAS DO PRADO OAB - 137.527.401-59 

(REPRESENTANTE)

ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA OAB - MT7693-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(INTERESSADO)

 

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 1004271-51.2020.8.11.0002 

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, 11 de fevereiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

11/02/2020 12:26:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012598-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO DIORGINNY DE MORAES (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:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-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. 1012598-19.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Promovente para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recuso 

Inominado, no prazo legal. Várzea Grande, 11 de fevereiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS SOUSA 

11/02/2020 12:25:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007640-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO SARATE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA LOPES DO CARMO OAB - MT0022013A (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 15h00min, na sede deste Juizado Especial.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007640-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO SARATE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA LOPES DO CARMO OAB - MT0022013A (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. 1007640-87.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 11 de fevereiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

11/02/2020 12:29:23

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003394-14.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE POMBAL RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR SANTANA FARIA 01115646117 (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: CARLOS HENRIQUE POMBAL RAMOS Endereço: 

RUA SANTA CECÍLIA, 24, (LOT STA MARIA), COSTA VERDE, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78128-652 Senhor(a) CARLOS HENRIQUE POMBAL 

RAMOS: 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. 1003394-14.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.630,00 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: 12/03/2020 Hora: 14:00 REQUERENTE: CARLOS 

HENRIQUE POMBAL RAMOS Advogado do(a) REQUERENTE: ELIANE 

GOMES FERREIRA - MT9862-O REQUERIDO(A): LUCIMAR SANTANA 

FARIA 01115646117 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, 11 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: 1003667-90.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA (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 1003667-90.2020.8.11.0002 

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, 11 de fevereiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 11/02/2020 12:55:34

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003811-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THAYS TAYANE DE SOUZA (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)

 

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: THAYS TAYANE DE SOUZA Endereço: RUA 04, 

13, QUADRA 10, RESIDENCIAL SOLARES TARUMA, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78000-000 Senhor(a) THAYS TAYANE DE SOUZA: 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. 1003811-64.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.216,95 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: 11/03/2020 Hora: 14:00 

REQUERENTE: THAYS TAYANE DE SOUZA Advogado do(a) 

REQUERENTE: NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - MT26935/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, 11 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 
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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: 1003820-26.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR MENDES DE PAULA (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: ADEMAR MENDES DE PAULA Endereço: RUA 

MARIA B. DA SILVA, (LOT JD IKARAY), IKARAY, VÁRZEA GRANDE - MT 

- CEP: 78130-443 Senhor(a) ADEMAR MENDES DE PAULA: 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. 1003820-26.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 15.168,01 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: 14:15 REQUERENTE: ADEMAR MENDES DE PAULA 

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, 11 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: 1003814-19.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNEI RODRIGUES DA SILVA (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: MAGNEI RODRIGUES DA SILVA Endereço: RUA 

PRINCIPAL, 18, ., CAPÃO DO PIQUI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78000-000 Senhor(a) MAGNEI RODRIGUES DA SILVA: 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. 1003814-19.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.114,14 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: 11/03/2020 Hora: 14:15 

REQUERENTE: MAGNEI RODRIGUES DA SILVA 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 

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, 11 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: 1003844-54.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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LUCINEIA ROSA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(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: LUCINEIA ROSA DE CAMPOS Endereço: RUA 

TRES, S/N, QUADRA 06 LOTE 08, SÃO FRANCISCO, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78110-000 Senhor(a) LUCINEIA ROSA DE CAMPOS: 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. 1003844-54.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.196,85 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 Data: 11/03/2020 Hora: 14:30 REQUERENTE: 

LUCINEIA ROSA DE CAMPOS Advogado do(a) REQUERENTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART - MT26935/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, 11 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: 1003847-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAITANO PEDROZO DE AMORIM (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)

 

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 1003847-09.2020.8.11.0002 

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, 11 de fevereiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 11/02/2020 13:25:28

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003915-56.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVANIL MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/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: JEOVANIL MENDES DA SILVA Endereço: RUA 

PORTUGAL, S/N, QDA 49, LT 01, JARDIM IKARAI, VÁRZEA GRANDE - MT 

- CEP: 78110-000 Senhor(a) JEOVANIL MENDES DA SILVA: 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. 1003915-56.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 8.152,37 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: 11/03/2020 Hora: 14:30 

REQUERENTE: JEOVANIL MENDES DA SILVA Advogado do(a) 

REQUERENTE: MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - MT16873/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, 11 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: 1003927-70.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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VANESSA CRISTINA DA SILVA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/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 1003927-70.2020.8.11.0002 

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, 11 de fevereiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 11/02/2020 13:46:32

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003977-96.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINELI DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI 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: FRANCINELI DE MORAES Endereço: Barão de 

Batovi, 17, QUADRA 55, LOTE 15, MARAJOARA II, VÁRZEA GRANDE - MT 

- CEP: 78138-800 Senhor(a) FRANCINELI DE MORAES: 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. 1003977-96.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.614,47 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: 

14:45 AUTOR: FRANCINELI DE MORAES Advogado do(a) AUTOR: ANDRE 

BERNARDO DUZANOWSKI - MT20005-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, 11 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012787-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA BASTOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA DE OLIVEIRA NUNES (EXECUTADO)

 

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. 1012787-94.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Promovente, para que tome ciência acerca do cancelamento da Audiência 

de Conciliação designada para o dia 03/03/2020, bem como para 

manifestar-se acerca do retorno negativo do A.R, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 11 de fevereiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

11/02/2020 14:06:24

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017293-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DIAS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(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 n. 1017293-16.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Promovente, para que tome ciência acerca do cancelamento da Audiência 

de Conciliação designada para o dia 17/02/2020, bem como para 

manifestar-se acerca do retorno negativo do A.R, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 11 de fevereiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

11/02/2020 14:15:01

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002243-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (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 CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1002243-13.2020.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Promovente, para que tome ciência acerca do cancelamento da Audiência 

de Conciliação designada para o dia 02/03/2020, bem como para 

manifestar-se acerca do retorno negativo do A.R, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 11 de fevereiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

11/02/2020 14:22:28

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010189-70.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA PATRICIA CAMPOS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN LARISSA FURLANETTO OAB - MT25033/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE EDUCACAO BOM JESUS DE CUIABA - EPP (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 n. 1010189-70.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Promovente, para que tome ciência acerca do cancelamento da Audiência 

de Conciliação designada para o dia 27/02/2020, bem como para 

manifestar-se acerca do retorno negativo do A.R, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 11 de fevereiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

11/02/2020 14:30:16

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010891-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE MARLI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZETE SANTOS FRANCA OAB - MT0016457A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME (REQUERIDO)

REGINALDO SEBASTIAO SOARES DE SOUZA (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 n. 1010891-16.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Promovente, para que tome ciência acerca do cancelamento da Audiência 

de Conciliação designada para o dia 19/02/2020, bem como para 

manifestar-se acerca do retorno negativo do A.R, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 11 de fevereiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

11/02/2020 14:40:26

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000330-93.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS HENRIQUE NUNES (EXECUTADO)

 

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. 1000330-93.2020.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Promovente, para manifestar-se acerca do retorno negativo do A.R, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 11 

de fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR 

FRANCA MARTINS 11/02/2020 14:49:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008921-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA DE MATOS SANTANA OAB - MT13002-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMME TEC EIRELI - ME (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA 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 Processo n. 1008921-81.2019.8.11.0001 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Promovente, para que tome ciência acerca do cancelamento da Audiência 

de Conciliação designada para o dia 14/02/2020, bem como para 

manifestar-se acerca do retorno negativo do A.R, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 11 de fevereiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

11/02/2020 15:56:18

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019953-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDERALDO LEMES DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-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 Processo n. 1019953-80.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Promovente, para manifestar-se acerca do retorno negativo do A.R, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 11 

de fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR 

FRANCA MARTINS 11/02/2020 16:01:19

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008360-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE RODRIGUES DE ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A 

(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: RUTE RODRIGUES DE ARAUJO SILVA Endereço: 

AVENIDA BRASIL, (RES 15 MAIO), PRIMAVERA, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78132-320 Senhor(a) RUTE RODRIGUES DE ARAUJO SILVA: 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. 1008360-54.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]->PETIÇÃO (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 27/09/2019 

Hora: 13:30 REQUERENTE: RUTE RODRIGUES DE ARAUJO SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - MT0015912A-O REQUERIDO(A): ARTHUR LUNDGREN 

TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 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, 29 de agosto de 
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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: 1002316-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FF PRODUTOS DE BORRACHARIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO SANTANA SILVA (REQUERIDO)

HELIO JOSE DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

IMPERTEC IMPERMEABILIZACOES E CONSTRUCOES 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 Processo n. 1002316-82.2020.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Promovente, para manifestar-se acerca do retorno negativo do A.R, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 11 

de fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR 

FRANCA MARTINS 11/02/2020 16:06:40

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008360-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE RODRIGUES DE ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A 

(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 INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO À(o) Requerente: Nome: RUTE RODRIGUES DE ARAUJO 

SILVA Endereço: AVENIDA BRASIL, (RES 15 MAIO), PRIMAVERA, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78132-320 Senhor(a) RUTE RODRIGUES DE 

ARAUJO SILVA: 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. 

1008360-54.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]->PETIÇÃO CÍVEL 

(241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Data: 27/03/2020 Hora: 14:00 REQUERENTE: 

RUTE RODRIGUES DE ARAUJO SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: 

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - MT15912-O REQUERIDO(A): 

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

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, 11 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008360-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE RODRIGUES DE ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A 

(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 CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO À(o) Requerido:Nome: ARTHUR LUNDGREN 

TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS Endereço: AVENIDA COUTO 

MAGALHÃES, (LOT CENTRO), CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78110-400 Senhor(a) ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS 

PERNAMBUCANAS: A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a sua INTIMAÇÃO 

para comparecer à audiência de instrução e julgamento designada, nos 

termos a seguir mencionados e/ou cuja cópia segue anexa. PROCESSO N. 

1008360-54.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]->PETIÇÃO CÍVEL 

(241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Data: 27/03/2020 Hora: 14:00 REQUERENTE: 

RUTE RODRIGUES DE ARAUJO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL REQUERIDO: ARTHUR 

LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS Várzea Grande/MT, 
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11 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: 1010875-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAKELINE KENNEDY RIBEIRO DA SILVA OAB - MT26518/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELLINY NIQUELY FELIPE DE SOUZA PRADO MORAES (REQUERIDO)

THIAGO MENDONCA DE MORAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAISON PIMENTA RIBEIRO MOTTA OAB - MT11748/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 CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO À(o) Requerido:Nome: JAQUELLINY 

NIQUELY FELIPE DE SOUZA PRADO MORAES Endereço: RUA SANTA 

BÁRBARA, 21, JARDIM SANTA MARTA, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-680 

Senhor(a) JAQUELLINY NIQUELY FELIPE DE SOUZA PRADO MORAES e 

outros: A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a sua INTIMAÇÃO para comparecer 

à audiência de instrução e julgamento designada, nos termos a seguir 

mencionados e/ou cuja cópia segue anexa. PROCESSO N. 

1010875-62.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 38.000,00 ESPÉCIE: 

[Arrendamento Rural]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Data: 27/03/2020 Hora: 14:30 REQUERENTE: 

DIOGO FERNANDO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JAKELINE KENNEDY RIBEIRO DA SILVA REQUERIDO: JAQUELLINY 

NIQUELY FELIPE DE SOUZA PRADO MORAES, THIAGO MENDONCA DE 

MORAES Várzea Grande/MT, 11 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: 1010875-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAKELINE KENNEDY RIBEIRO DA SILVA OAB - MT26518/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELLINY NIQUELY FELIPE DE SOUZA PRADO MORAES (REQUERIDO)

THIAGO MENDONCA DE MORAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAISON PIMENTA RIBEIRO MOTTA OAB - MT11748/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 CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO À(o) Requerido:Nome: THIAGO MENDONCA 

DE MORAES Endereço: RUA SANTA BÁRBARA, 21, JARDIM SANTA 

MARTA, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-680 Senhor(a) JAQUELLINY NIQUELY 

FELIPE DE SOUZA PRADO MORAES e outros: A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a sua 

INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de instrução e julgamento 

designada, nos termos a seguir mencionados e/ou cuja cópia segue 

anexa. PROCESSO N. 1010875-62.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

38.000,00 ESPÉCIE: [Arrendamento Rural]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e 

Julgamento Sala: SALA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Data: 27/03/2020 

Hora: 14:30 REQUERENTE: DIOGO FERNANDO DA SILVA ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: JAKELINE KENNEDY RIBEIRO DA SILVA REQUERIDO: 

JAQUELLINY NIQUELY FELIPE DE SOUZA PRADO MORAES, THIAGO 

MENDONCA DE MORAES Várzea Grande/MT, 11 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: 1010875-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JAKELINE KENNEDY RIBEIRO DA SILVA OAB - MT26518/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELLINY NIQUELY FELIPE DE SOUZA PRADO MORAES (REQUERIDO)

THIAGO MENDONCA DE MORAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAISON PIMENTA RIBEIRO MOTTA OAB - MT11748/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 INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO À(o) Requerente: Nome: DIOGO FERNANDO DA SILVA 

Endereço: RUA GOIÁS, (LOT N V GRANDE), CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78135-603 Senhor(a) DIOGO FERNANDO DA SILVA: 

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. 1010875-62.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 38.000,00 ESPÉCIE: [Arrendamento Rural]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Instrução e Julgamento Sala: SALA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Data: 

27/03/2020 Hora: 14:30 REQUERENTE: DIOGO FERNANDO DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: JAKELINE KENNEDY RIBEIRO DA SILVA - 

MT26518/O-O REQUERIDO(A): JAQUELLINY NIQUELY FELIPE DE SOUZA 

PRADO MORAES 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, 11 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: 1009435-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ VIEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/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))

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-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 AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ANDRE LUIZ VIEIRA DE OLIVEIRA Endereço: 

AVENIDA FILINTO MÜLLER, (LOT S MATEUS), SÃO MATHEUS, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78152-141 Senhor(a) ANDRE LUIZ VIEIRA DE 

OLIVEIRA: 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. 1009435-31.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 25/10/2019 Hora: 16:00 REQUERENTE: 

ANDRE LUIZ VIEIRA DE OLIVEIRA Advogado do(a) REQUERENTE: 

FERNANDA DOMINGAS RONDON - MT21853/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, 25 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: 1009435-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ VIEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/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))

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-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 Processo n. 1009435-31.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Requerente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 11 de fevereiro 
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de 2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 11/02/2020 16:41:22

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007927-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO FAGUNDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT10604-O (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))

 

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: ADELINO FAGUNDES DE SOUZA Endereço: R 

ALVES DE OLIVEIRA, - DE 1455/1456 AO FIM, CRISTO REI, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-080 Senhor(a) ADELINO FAGUNDES DE 

SOUZA: 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. 1007927-50.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.550,52 ESPÉCIE: [FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação, Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

07/10/2019 Hora: 15:45 REQUERENTE: ADELINO FAGUNDES DE SOUZA 

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, 5 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: 1007927-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO FAGUNDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT10604-O (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))

 

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. 1007927-50.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Requerida para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 11 de fevereiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS SOUSA 

11/02/2020 17:44:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014600-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE APARECIDA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES OAB - MT24463/O (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))

 

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. 1014600-59.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Requerida para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 11 de fevereiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS SOUSA 

11/02/2020 17:53:41

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004449-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DE SOUZA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL OAB - MT24549-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: ANTONIO JOSE DE SOUZA FILHO Endereço: RUA 

BARÃO DE AGUAPÉS, S/N, (LOT JD ITORORÓ), MARAJOARA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78138-810 Senhor(a) ANTONIO JOSE DE SOUZA 

FILHO: 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. 1004449-97.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 16.526,40 ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do preço]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 11/03/2020 Hora: 14:45 REQUERENTE: ANTONIO JOSE DE SOUZA 

FILHO Advogado do(a) REQUERENTE: LUARA EUGENIA PAIVA DE 

ALMEIDA AMARAL - MT24549-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, 11 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 
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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: 1004540-90.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR WOLFGANG VALUTKY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE CARINE VALUTKY OAB - MT24246/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 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: WALDIR WOLFGANG VALUTKY Endereço: RUA 

AQUILINO ROBERTO, 20, (LOT JD PAULA I) quadra 10, MARAJOARA, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78138-330 Senhor(a) WALDIR WOLFGANG 

VALUTKY: 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. 1004540-90.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.256,70 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Cobrança 

indevida de ligações, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 11/03/2020 Hora: 15:00 

REQUERENTE: WALDIR WOLFGANG VALUTKY Advogado do(a) 

REQUERENTE: ALINE CARINE VALUTKY - MT24246/O REQUERIDO(A): 

CLARO 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, 11 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: 1004534-83.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO GONCALO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as parte Reclamante para 

apresentar documento de identificação legível (CTPS, RG, Passaporte) e 

em inteiro teor, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004228-17.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON OLIVEIRA ROCHA (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:

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: ROBSON OLIVEIRA ROCHA Endereço: RUA 

NAPOLEÃO JOSÉ DA COSTA, 222, (LOT C SUL), CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-090 Senhor(a) ROBSON OLIVEIRA ROCHA: 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. 1004228-17.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.124,11 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: 15:15 REQUERENTE: ROBSON OLIVEIRA 

ROCHA Advogados do(a) REQUERENTE: JADILTON ARAUJO SANTANA - 

MT18646-E, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - MT22797-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, 11 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 
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aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004022-03.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO ANUNCIADO PEREIRA (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 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: GILBERTO ANUNCIADO PEREIRA Endereço: Rua 

Dos Biguás, 11, (LOT C SUL), Bairro Hélio Ponce de Arruda, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-000 Senhor(a) GILBERTO ANUNCIADO 

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. 1004022-03.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 11.881,99 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: 11/03/2020 Hora: 15:15 REQUERENTE: GILBERTO ANUNCIADO 

PEREIRA Advogado do(a) REQUERENTE: MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

MT9566-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, 11 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: 1003492-96.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSLENE SILVIA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON DE SOUSA FERREIRA OAB - MT23175/O (ADVOGADO(A))

MICHELLE MARTINS BORGES OAB - MT15409/E (ADVOGADO(A))

WANDERSON AUGUSTO ALVES DE SOUZA OAB - MT22535/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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: JOSLENE SILVIA DE LIMA Endereço: RUA 

NHAMBIQUARA, 13, QUADRA 05, MARAJOARA, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78138-532 Senhor(a) JOSLENE SILVIA DE LIMA: 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. 1003492-96.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.000,00 ESPÉCIE: [Acidente de Trânsito]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 11/03/2020 Hora: 15:30 AUTOR: 

JOSLENE SILVIA DE LIMA Advogados do(a) AUTOR: MICHELLE MARTINS 

BORGES - MT15409/E, WANDERSON AUGUSTO ALVES DE SOUZA - 

MT22535/O-O, EDMILSON DE SOUSA FERREIRA - MT23175/O 

REQUERIDO(A): CLARO 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, 11 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: 1002356-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CONCEICAO DA SILVA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL 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: MARCIA CONCEICAO DA SILVA Endereço: RUA 

FRANCISCO ALVES, 16 QD.09, (LOT S MATEUS), SÃO MATHEUS, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78152-112 Senhor(a) MARCIA CONCEICAO 

DA SILVA: 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. 1002356-64.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 41.560,00 ESPÉCIE: [Acidente de Trânsito, Bancários, 

Indenização por Dano Material]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 11/03/2020 Hora: 15:30 AUTOR: 

MARCIA CONCEICAO DA SILVA Advogados do(a) AUTOR: MARIA 

APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - MT12933-O, RODRIGO 

PEREIRA DOS SANTOS - MT12921-O REQUERIDO(A): BANCO DO 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, 11 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: 1004361-59.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMMILY VITORIA DA SILVA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-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: EMMILY VITORIA DA SILVA CAMARGO 

Endereço: rua dom orlando, 2062, RUA UM, QUADRA 35, CASA 06, dom 

orlando, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78128-990 Senhor(a) EMMILY 

VITORIA DA SILVA CAMARGO: 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. 

1004361-59.2020.8.11.0002 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 Data: 11/03/2020 Hora: 15:45 

REQUERENTE: EMMILY VITORIA DA SILVA CAMARGO Advogado do(a) 

REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-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, 11 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: 1004549-52.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELEDIR APARECIDA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-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: ELEDIR APARECIDA DE CAMPOS Endereço: RUA 

JOSÉ DE ALENCAR, 401, (LOT A VERMELHA), MARAJOARA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78138-130 Senhor(a) ELEDIR APARECIDA DE 

CAMPOS: 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. 1004549-52.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.182,90 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 
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DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 11/03/2020 Hora: 15:45 REQUERENTE: ELEDIR 

APARECIDA DE CAMPOS Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO 

ANTONIO GUERRA - MT16276-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, 11 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: 1004250-75.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO ALVES 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:

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: JOSE ARNALDO ALVES DE SOUZA Endereço: 

RUA ESMERALDA CAROLINA DE FRANÇA, 05, (LOT S SIMÃO), qda 90, 

SÃO SIMÃO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78145-859 Senhor(a) JOSE 

ARNALDO ALVES DE SOUZA: 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. 

1004250-75.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.388,54 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: 16:00 

REQUERENTE: JOSE ARNALDO ALVES DE SOUZA Advogados do(a) 

REQUERENTE: JADILTON ARAUJO SANTANA - MT18646-E, KELLY 

CRISTHINE FREITAS CAMPOS - MT22797-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, 11 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: 1004207-41.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVER SEBASTIAO DA COSTA (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)

 

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 1004207-41.2020.8.11.0002 

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, 11 de fevereiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

11/02/2020 18:31:01

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004331-24.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALYSON PATRIKE MARTINS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(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 Processo nº 1004331-24.2020.8.11.0002 

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, 11 de fevereiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

11/02/2020 18:32:09

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004323-47.2020.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

MARLEY LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-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: MARLEY LEITE DA SILVA Endereço: RUA 

ALVARO DE AZEVEDO, 12, RUA UM, QUADRA 35, CASA 06, PAIAGUAS, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78128-990 Senhor(a) MARLEY LEITE DA 

SILVA: 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. 1004323-47.2020.8.11.0002 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: 16:00 REQUERENTE: MARLEY LEITE 

DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES - MT17620-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, 11 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: 1004514-92.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IZAU CELESTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-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: IZAU CELESTINO DA SILVA Endereço: RUA 

TRÊS, 07, QUADRA 71, SANTA MARIA II, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78000-000 Senhor(a) IZAU CELESTINO DA SILVA: 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. 1004514-92.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 121,58 

ESPÉCIE: [Atos Unilaterais]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 11/03/2020 Hora: 16:15 REQUERENTE: IZAU 

CELESTINO DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ FERNANDO 

DA SILVA - MT17657-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, 11 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: 1004347-75.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROSA RODRIGUES DA SILVA (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)

 

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: PEDROSA RODRIGUES DA SILVA Endereço: RUA 

18, 15, (LOT S MATEUS), qda 14, Residencial São Benedito, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78152-076 Senhor(a) PEDROSA RODRIGUES DA 

SILVA: 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. 1004347-75.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 14.756,55 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 
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CÍVEL SALA 2 Data: 11/03/2020 Hora: 16:15 REQUERENTE: PEDROSA 

RODRIGUES DA SILVA Advogados do(a) REQUERENTE: JADILTON 

ARAUJO SANTANA - MT18646-E, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

MT22797-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, 11 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: 1004441-23.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONIELSON FRANCISCO FONTES (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:

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 Processo nº 1004441-23.2020.8.11.0002 

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, 11 de fevereiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

11/02/2020 18:42:42

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004118-18.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LINDEMBERG GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (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: LINDEMBERG GONCALVES DOS SANTOS 

Endereço: RUA PIXINGUINHA, 12, QUADRA 95, JARDIM COSTA VERDE, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78118-347 Senhor(a) LINDEMBERG 

GONCALVES 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. 

1004118-18.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Material, 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: 16:30 REQUERENTE: LINDEMBERG GONCALVES DOS 

SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE ROBERTO BORGES 

PORTO - MT2854/B 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, 11 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: 1003198-44.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON FELIPE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN ALVES GUIMARAES OAB - MT22177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS 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: WEVERTON FELIPE SILVA Endereço: Rua GOIÁS, 

APT 212, BL B POENTE, LOTEAMENTO N V. GRANDE, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78135-902 Senhor(a) WEVERTON FELIPE SILVA: 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. 1003198-44.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 6.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 
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juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 11/03/2020 Hora: 16:30 

REQUERENTE: WEVERTON FELIPE SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: 

ELEN ALVES GUIMARAES - MT22177/O REQUERIDO(A): SKY BRASIL 

SERVICOS 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, 11 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: 1012664-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA ANGELA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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. 1012664-96.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. Várzea Grande, 11 de fevereiro de 2020.

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009287-54.2018.8.11.0002

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:

L F DIAS CONFECCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

LUCINEIA FRANCISCA DIAS (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, 11 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: 1013635-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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))

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO PRUDENTE COMERCIO DE EMBALAGENS - ME (EXECUTADO)

CLAUDIO PRUDENTE (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, 11 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 
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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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000490-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENIR LEMES DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

 

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, 11 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: 1016248-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDISON BARRETO (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, 11 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: 1004348-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO ROBERTO QUIODELI (EXECUTADO)

RECAPADORA DE PNEUS FLEX EIRELI (RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

1012152-16.2019.8.11.0002) (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, 11 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 
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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: 1020983-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MARIANO DOS SANTOS (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, 11 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: 1002738-96.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA ROSARIA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

 

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, 11 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: 1000252-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL OZORIO BORBA (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, 11 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000930-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO DOM DIEGO EIRELI - ME (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. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 11 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: 1002560-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GLEVERSON ALBERT CHIQUETTI (REU)

MECANICA ADRIANA ANTUNES LTDA - ME (REU)

ADRIANA ANTUNES (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. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 11 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: 1015239-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DA LUZ PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 1 5 2 3 9 - 7 7 . 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: LEANDRO DA 

LUZ PEREIRA 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 
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aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 

3. No entanto, apesar do autor ter colacionado aos autos a Notificação 

Extrajudicial, verifico que esta retornou com o motivo “NÃO EXISTE O 

NÚMERO”, de modo que não ficou devidamente comprovada a mora do 

requerido com relação ao débito. 4. Dessa maneira, faculto ao autor a 

emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane a 

irregularidade apontada, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob 

pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 5. 

Intime-se. 6. Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014549-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONELCO DA SILVA RONDAN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1014549-48.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A 

REQUERIDO: RONELCO DA SILVA RONDAN Vistos. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia 

a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada 

COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, 

do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar do autor ter colacionado aos 

autos a Notificação Extrajudicial, verifico que esta retornou com o motivo 

“NÃO EXISTE O NÚMERO”. Na sequência, juntou instrumento de protesto, 

contudo, sem exaurir os meios de notificação pessoal, de modo que não 

ficou comprovada a mora do réu. 4. Dessa maneira, faculto ao autor a 

emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane a 

irregularidade apontada, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob 

pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 5.Às 

providências., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012158-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ROBERTO MEDEIROS OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 1 2 1 5 8 - 2 3 . 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: LUIZ ROBERTO 

MEDEIROS OLIVEIRA Vistos. . 1. Intimado a informar a divergência 

existente entre o bem a que se pretende a busca e apreensão e o veículo 

informado no contrato, o autor veio aos autos para dizer que "tratando-se 

de dívida contraída pelo sistema consorcial, o bem constante no contrato 

(NV FIAT PALIO FIRE 1.0), refere-se ao preço do bem básico do plano, 

utilizado para cálculo da contribuição na data da realização de cada 

assembleia de contemplação". 2. Todavia, não juntou qualquer documento 

que pudesse atestar a veracidade de suas alegações, mormente a 

comprovação da alienação do bem. 3. Dessa maneira, faculto ao autor a 

emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane a 

irregularidade acima apontada, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, 

art. 321, parágrafo único). (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1057039-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

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

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAISOM LEMES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS 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 

quanto a citação do requerido. INDICANDO NOVO ENDEREÇO 

PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, ou requeira o que 

entender de direito sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º 

do Código de Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 11 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000414-94.2020.8.11.0002

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:

ANA LUCIA RIBEIRO DIAS DA COSTA (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 
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GRANDE, 11 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: 1019724-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINO GREGORIO DAVINO (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, 11 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: 1009708-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE AFFINITY SEGURADORA S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THATIARA VIANA COSTA (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, 11 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: 1004225-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEYTON OLIVEIRA GONCALVES (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, 11 de fevereiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 
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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: 1007581-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN COSTA SOARES (EXECUTADO)

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS 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, 11 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: 1009594-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA NUNES LUNGUINHO DE ALMEIDA (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, 11 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: 1004108-13.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EPAMINONDAS BATISTA DE ALMEIDA (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, 11 de fevereiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 
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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: 1019508-62.2019.8.11.0002

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:

ILDETE MARIA LOBO (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, 11 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: 1001273-52.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

RICARDO KAWASAKI OAB - MT15729-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINEI BARRETO 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, 11 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: 1009457-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURIEN GOMES DA COSTA (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, 11 de fevereiro 
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de 2020 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011134-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELLE ANDRADE DE MENDONCA (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, 11 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005308-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GONCALO DE CAMPOS CURADO (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, 11 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 387249 Nr: 3467-76.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENILDO DA SILVA SANTOS - ME, 

RUBENILDO DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de bens pelo sistema INFOJUD, conforme 

extrato de consulta em anexo.

2. Caso reste positiva a busca, mantenham as informações em pasta 

própria, junto à Secretaria, nos termos do art. 477 da CNGC, dando ciência 

do seu conteúdo ao interessado e certificando no processo essa 

ocorrência.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067612/2/2020 Página 370 de 375



 3. Manifeste-se o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se 

o exequente pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste interesse 

no prosseguimento da ação, sob pena extinção (art. 485, § 1º do CPC).

4. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 316087 Nr: 12440-88.2013.811.0002

 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: RENATINA DE GUSMÃO SARAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FIAT S/A

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

OAB:MT 8.920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A

 50. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC, para determinar a determinar o afastamento da tarifa 

serviços de terceiro, no valor de R$ 2.172,00 (dois mil, cento e setenta e 

dois reais).51. Considerando que o requerido decaiu da parte mínima dos 

pedidos da autora, condeno a autora ao pagamento dos honorários 

advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa 

(CPC, art. 85, § 2º), ficando, no entanto, inexigível a cobrança em razão da 

gratuidade processual deferida, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.52. 

Transitada em julgado, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam 

os autos remetidos ao arquivo, com as baixas de estilo.53. Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 330265 Nr: 26556-02.2013.811.0002

 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: VANDERLEI JOSE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ LEASING ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13.281 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHAVES ABDALLA - 

OAB:17571-A

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para as partes especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir.

2. Com a resposta nos autos, conclusos.

3. Às providências.

...

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 298382 Nr: 18920-19.2012.811.0002

 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: ALVINA CANDIDA SAMPAIO SATIAGO DA CRUZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO OLIVEIRA LOPES - 

OAB:13518-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARTINS - OAB:SP 

84.314

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROBERTA BEATRIZ 

DO NASCIMENTO, para devolução dos autos nº 18920-19.2012.811.0002, 

Protocolo 298382, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 307483 Nr: 3385-16.2013.811.0002

 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: ALDY FIGUEIREDO DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

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

OAB:MT 8.920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHAVES ABDALLA - 

OAB:17571-A

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para as partes especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir.

2. Com a resposta nos autos, conclusos.

3. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 274811 Nr: 17819-78.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

IVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENICE LOPES DA SILVA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A, GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON PEDRO NERY - 

OAB:8015/MT

 Vistos.

1. Defiro o levantamento dos valores depositados.

2. Após, inexistindo pedido nos autos, remeta-os ao arquivo.

3. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 332915 Nr: 1583-46.2014.811.0002

 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: VILSON CAMILO PINTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:MT 16.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 26. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do autor, nos termos 

do artigo 487, I, do CPC e, por consequência, extingo o processo com 

resolução de mérito.27. Deixo de condenar às custas processuais e 

honorários advocatícios, em face da gratuidade do autor.28. Aguarde-se o 

transito em julgado da sentença, o que deverá ser certificado e, nada mais 

sendo requerido, arquivem-se os autos, com as baixas de estilo.29. Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 310400 Nr: 6448-49.2013.811.0002

 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: RAUL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:3541/O, LEONARDO COSTA 

NICOLINO - OAB:OAB/MT12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHAVES ABDALLA - 

OAB:17571-A, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:OAB/MT 14.992-A

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para as partes especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir.

2. Com a resposta nos autos, conclusos.

3. Às providências.

...
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 305053 Nr: 686-52.2013.811.0002

 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: ADILSON ALVES DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - 

OAB:12549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 47. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

IMPROCEDENTE 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. 48. 

Transitada em julgado, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam 

os autos remetidos ao ARQUIVO, com as baixas de estilo.49. Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 307429 Nr: 3331-50.2013.811.0002

 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: JOSE CARLOS GOMES FERREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR ROGÉRIO DE MOURA - 

OAB:13.853 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 42. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC, tão somente para afastar a cobrança da taxa de serviços de 

terceiros no valor de R$- 4.708,40, cuja restituição deverá se dar de forma 

simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, 

Código Civil),e correção monetária, pela média do INPC contados da data 

do desembolso.43. Considerando que o autor decaiu da maior parte dos 

pedidos, condeno-o 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. 44. 

Em razão da improcedência, revogo a tutela de urgência concedida nos 

autos.45. AUTORIZO o levantamento da importância depositada nos autos, 

em favor do requerido, para fins de abatimento do débito.46. Transitada 

em julgado, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos 

remetidos ao ARQUIVO, com as baixas de estilo.47. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36341 Nr: 5258-71.2001.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROINDUSTRIAL REALEZA LTDA, BENEDITO 

BENTO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA BORGES LANGE 

ADRIEN - OAB:OAB/MT16437, MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA - OAB:5767/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051/MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48571 Nr: 3506-30.2002.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA 

GUIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:, Gustavo R Goes Nicoladelli - OAB:8.927 OAB/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MAGNO KNEIP ROSA 

- OAB:6960/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, DAR PROSSEGUIMENTO DO 

FEITO, REQUERENDO O QUE DE DIREITO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

SOB PENA DE ARQUIVAMENTO

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52932 Nr: 7015-66.2002.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FINANCEIRA ALFA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALBITER SÉRGIO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIATNS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PENHORA

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 7015-66.2002.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

EXEQÜENTE(S): FINANCEIRA ALFA S/A

EXECUTADO(A, S): WALBITER SÉRGIO ALVES DE OLIVEIRA

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Walbiter Sérgio Alves de Oliveira, Cpf: 

50336116115 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Lugar incerto e não 

sabido

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 26/02/2015

VALOR DO DÉBITO: R$ 43.089,49

FINALIDADE: PROCEDER A INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS APÓS A EXPIRAÇÃO DA DATA 

DESTE EDITAL, QUERENDO, MANIFESTAREM-SE NESTES AUTOS, A TEOR 

DO QUE DISÕE O ARTIGO 525, § 11º DO CPC, QUANTO AOS BLOQUEIOS 

AOS ATIVOS FINANCEIROS, VIA BACENJUD, REALIZADA NESTES 

AUTOS, NO VALOR DE R$ 6.050,24 (SEIS MIL E CINQUENTA REAIS E 

VINTE E QUATRO CENTAVOS), SOB PENA DA CONVERSÃO DA 

INDISPONIBILIDADE DOS VALORES EM PENHORA DE BENS.

BEM(S) PENHORADO(S): Ativos financeiros do executado Walbiter Sergio 

Alves de Oliveira, no valor de R$ 43.089,49.

Eu, Marcilanyo Denzer Tosi - Técnico Judiciário, digitei.

 Várzea Grande - MT, 10 de fevereiro de 2020.

Ana Paula Garcia de Moura

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67956 Nr: 3714-43.2004.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORT METAL PRODUTOS SIDERÚRGICOS 

LTDA., WAGNER FLORÊNCIO PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SAENZ SURITA 

JUNIOR - OAB:7.302-A

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte requerente para efetuar o pagamento, referente 

às diligências a serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça (bairro 

Jardim Glória I), retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de cinco dias.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 208814 Nr: 4647-74.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL, 

NORTEC CONSULTORIA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTEC CONSUTORIA ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA, DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, RICARDO 

MORAES DE OLIVEIRA - OAB:8893-E, SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - 

OAB:11366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO JOSÉ BARROS 

CAMPOS - OAB:13259 MT, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - 

OAB:19.937/ OAB PR, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:OAB/PR 

50.945, RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - OAB:MT 12.913

 . 23. Posto isso, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença e, 

DOU COMO SATISFEITA A OBRIGAÇÃO de pagar, nos termos do art. 924, 

II do CPC e determino a imediata expedição de ALVARÁ JUDICIAL dos 

valores penhorados nos autos para a conta indicada às fls. 685.24. Na 

sequência, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas 

necessárias.25. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 309219 Nr: 5214-32.2013.811.0002

 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: LIOVANO FARIA VILELA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson G. da Costa - 

OAB:13788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056/MT

 42. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC, tão somente para afastar a cobrança da taxa de serviços de 

terceiros no valor de R$- 1.224,00, cuja restituição deverá se dar de forma 

simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, 

Código Civil),e correção monetária, pela média do INPC contados da data 

do desembolso.43. Considerando que o autor decaiu da maior parte dos 

pedidos, condeno-o 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. 44. 

Em razão da improcedência, revogo a tutela de urgência concedida nos 

autos.45. AUTORIZO o levantamento de eventuais valores depositados 

nos autos, em favor do requerido, para fins de abatimento do débito.46. 

Em razão do exposto, revogo a tutela de urgência concedida nos 

autos.47. Transitada em julgado, não havendo qualquer manifestação, 

ordeno sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, com as baixas de 

estilo.48. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 266333 Nr: 6029-97.2011.811.0002

 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 VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONY CUSTODIO DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOSMAR NERIS - OAB:232751 

SP, DANIEL NUNES ROMERO - OAB:168016/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerente, para manifestar-se nos autos, no 

prazo de 05 dias, sob pena, de retorno ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 224936 Nr: 5145-39.2009.811.0002

 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 BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUSTILENE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABENUR AMARAMI DE 

SIQUEIRA - OAB:9.107 - MT, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - OAB:MT 

8254-E, VENICIUS YUTAKA HARIMA - OAB:10116/O

 Vistos.

.

1. Sobre a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela 

instituição financeira, manifeste-se o credor no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 348498 Nr: 14667-17.2014.811.0002

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODETE PAULO SOARES- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte requerente para efetuar o pagamento, referente 

às diligências a serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça(bairro Dom 

Orlando Chaves), retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de cinco dias.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 349114 Nr: 15140-03.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALBEM MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA - ME, 

CLAUDIO DALBEM, CELEIDA CRISTINA DE ARAUJO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PENHORA

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 15140-03.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): BANCO BRADESCO S/A

EXECUTADO(A, S): DALBEM MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA - ME e 

CLAUDIO DALBEM e CELEIDA CRISTINA DE ARAUJO MACHADO

INTIMANDO(A, S):

 1 - Executados(as): Celeida Cristina de Araujo Machado, Cpf: 

01256089184 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Lugar incerto e não 

Sabido;

2 - Executados(as): Claudio Dalbem, Cpf: 92400205191, Rg: 36506 CTPS 

MT Filiação: Wilson Dalbem e Maria Angela Dalbem, data de nascimento: 

03/12/1979, brasileiro(a), natural de Rio branco-AC, casado, Endereço: 

Lugar Incerto e não Sabido;

 3 -Executados(as): Dalbem Moveis e Decorações Ltda - Me, CNPJ: 

11071915000104, brasileiro(a), Endereço: Lugar Incerto e não Sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/02/2015

VALOR DO DÉBITO: R$ 97.463,95

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foi(ram) PENHORADO(S) 
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o(s) bem(ns) descrito(s) e caracterizado(s) no item seguinte deste edital e 

de que, portanto, terá(ão) o prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, para se manifestarem, querendo, nos 

termos do art. 854, § 3º, I e II do NCPC

BEM(S) PENHORADO(S): Ativos financeiros da executada Celeida Cristina 

de Araújo Machado, no valor de R$ 1.751,32;

 Ativos financeiros em nome de Dalbem Móveis e Decorações LTDA, no 

valor de R$ 4.135,30.

Eu, Marcilanyo Denzer Tosi - Técnico Judiciário, digitei.

 Várzea Grande - MT, 10 de fevereiro de 2020.

Ana Paula Garcia de Moura

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67764 Nr: 9313-60.2004.811.0002

 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: JAIME OSMAR RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BELMIRO GONÇALVES DE 

CASTRO - OAB:8839-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Certifico que dando cumprimento a decisão de 31/01/2020, PROCEDO a 

intimação do requerido para informar seus dados bancários, nom prazo de 

05(cinco) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331882 Nr: 627-30.2014.811.0002

 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: MANOEL DE GUSMÃO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:OABMT13188B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:MT 9.708-A

 Certifico que dando cumprimento a decisão de fls 192, PROCEDO nesta 

data intimação da parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 

10(dez) dias sobre o AGRAVO RETIDO interposto pela requerida
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